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П р и б о ј 

Општинска  управа  Прибој  -  Одељење  за  урбанизам,  грађевинарство,  комунално-
стамбене и имовинско - правне послове, решавајући по захтеву Д.О.О. „Полестер група“, улица
Прибојске чете број 44, матични број: 07219539 , ПИБ 101204774,  чији је пуномоћник Ибрагић
Ирфан из Прибоја, за издавање локацијских услова,  на основу  члана 12. став 2. Правилника о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр.
113/2015, 96/2016 и 120/2017),  доноси

З А К Љ У Ч А К
                     
            ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев  Д.О.О. „Полестер група“, улица Прибојске чете број 44, матични
број: 07219539 , ПИБ 101204774,  заведен под бројем: ROP-PRI-28294-LOC-2/2018, којим тражи
издавање локацијских услова, због формалних недостатака. 

 О б р а з л о ж е њ е 

         Д.О.О. „Полестер група“, улица Прибојске чете број 44, матични број: 07219539 , ПИБ
101204774,  поднело је овом органу  05.01.2018. године, електронским путем кроз централни
информациони систем Агенције за привредне регистре, а преко пуномоћника Ибрагић Ирфана
из Прибоја, захтев за издавање  локацијских услова. Уз захтев је приложeно:  идејно решење
израђено  од  стране  Агенције  за  пројектовање  и  инжењеринг  „АРХИ-ДОМ ПРОЈЕКТ“  Прибој
(главни  пројектант:  Деленџић  Мерсудин  дипл.инж.грађ.,  број  лиценце:  310  5380  03);
овлашћење;  идејно  решење  израђено  од  стране  Агенције  за  пројектовање  и  инжењеринг
„ENERGOWAT“ Прибој (одговорни пројектант: Ратковић Зоран дипл.инж.маш., број лиценце: 330
5900 03); копију плана са подеземним инсталацијама; извод из листа непокретности број 454
КО Прибој; као  и доказ о уплати републичке административне таксе и накнаде ЦЕОП. 

Чланом  7.  Правилника  о  поступку  спровођења  обједињене  процедуре  електронским
путем  („Службени гласник РС“, број 113/2015 и 96/2016) прописано је да по пријему захтева за
издавање  локацијских  услова  надлежни  орган  проверава  испуњеност  формалних  услова  за
поступање по том захтеву, односно проверава да ли је: 1) надлежан за поступање по захтеву;
2)  захтев поднет у прописаној  форми и да ли садржи све прописане податке;  3)  уз захтев
приложено идејно решење;  4) уз захтев приложен доказ о уплати таксе и накнаде прописане
чланом 6. став 2. тачка 2) правилника. 

Од Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне ситуације затражени су
услови у погледу заштите од пожара и експлозије. У обавештењу  Министарства унутрашњих
послова  -  Сектора  за  ванредне  ситуације  Пријепоље  број:  09/26  број  217-3-1/35-2018 од
15.01.2018. године, наведено је да се не могу издати тражени услови из следећих разлога: у
посебном садржају идејног решења нису дати подаци о тачки паљења у складу са прописима
којима  је  уређена  област  хемикалија  –  категорија  запаљиве  и  гориве  течности  (члан  5.
Правилника  о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија  постројења и
објеката за запаљиве и гориве течности и о претакању и ускладиштавању запаљивих и горивих
течности  („Сл. гласник РС“, број 114/2017); у текстуалном и графичком делу посебног садржаја
идејног  решења  нису  дефинисана  растојања  грађевинског  објекта  у  ком  се  врши
ускладиштавање посуда са запаљивим и горивим течностима у односу на: јавни пут, границу
парцеле  која  не  припада  постројењу  и  друго,  према  члану  97.  Правилника  о  техничким
нормативима  за  безбедност  од  пожара  и  експлозија  постројења  и  објеката  за  запаљиве  и
гориве течности и о претакању и ускпадиштавању запаљивих и горивих течности, како би се
утврдила  испуњеност  прописаних  услова;  уколико  постоје  надземни  високонапонски  и
нисконапонски водови, у посебном садржају идејног решења предвидети удаљеност од истих у
складу  са  чланом  8.  Правилника  о  техничким  нормативима  за  безбедност  од  пожара  и
експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о претакању и
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ускладиштавању запаљивих и горивих течности, како би се утврдила испуњеност прописаних
услова  и у посебном садржају идејног решења наводе се прописи који су престали да важе:
Правилник  о  изградњи  постројења  за  запаљиве  течности  и  ускпадиштавању  и  претакању
запаљивих  течности  („Службени  лист  СФРЈ",  број  20/1971  и  исправке  у  броју  23/1971).  У
наведеном обавештењу, се посебно истиче, да се услови не могу издати док се не откпоне
недостаци наведени у обавештењу.

Одредбом члана 12. став 2. Правилника о поступку спровођења  обједињене процедуре
електронским путем, прописано је да ако ималац јавних овлашћења достави надлежном органу
обавештење да не може да изда услове за пројектовање и прикључење због недостатака у
садржини идејног решења достављеног уз захтев за издавање локацијских услова, надлежни
орган без одлагања одбацује захтев за издавање локацијских услова у складу са чланом 8. став
2. правилника. 

Имајући у виду обавештење Министарства унутрашњих послова - Сектора за ванредне
ситуације Пријепоље број: 09/26 број 217-3-1/35-2018 од 15.01.2018. године, у коме се наводи
да се услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија не могу издати због недостатака у
садржини идејног решења, у складу са чланом 12. став 2. Правилника, донета је одлука као у
диспозитиву овог закључка.

Сходно члану 8. Правилника,  ако подносилац захтева у року од десет дана од пријема
закључка, а најкасније 30 дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног
органа,  поднесе  усаглашени  захтев  и  отклони  све  утврђене  недостатке,  не  доставља
документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административну таксу за
подношење захтева и накнаду наведену у члану 6. став 2. тачка 2) правилника. Подносилац
захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе
достављања  документације  поднете  уз  захтев  који  је  одбачен  и  поновног  плаћања
административне таксе, за подношење захтева и накнаде наведених у члани 6. став 2. тачка 2)
правилника.

На основу свега изложеног, применом прописа из увода, одлучено као у диспозитиву
закључка.   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка незадовољна странка има
право приговора Општинском већу општине Прибој, у року од три дана од дана пријема.

Закључено у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-
правне послове под бројем: ROP-PRI-28294-LOC-2/2018   дана  19.01.2018. године.

                                                                                                       РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
                                          Елвис Мујовић


