
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу
09.25 Број 217-4-22/549-2021
РОР-РР1-28328-СРРМ-1-РОРМА-1/2021
Дана 10.09.2021. године
П Р И Ј Е П О Љ Е
Ул. Душана Дучића бр.1
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Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11. Закона о 
министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 136. Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 -  аутентично 
тумачење) и чл. 37. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре 
електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), решавајући по захтеву Општинске 
управе Прибој -  Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и 
имовинско-правне послове, достављеном у име инвеститора „ПОЛИЕСТЕР 
КОМПОНЕНТЕ" д.о.о. Прибој, у поступку обједињене процедуре електронским путем 
РОР-РР1-28328-СРРМ-1-РОРМА-1/2021, по овлашћењу министра унутрашњих послова 
број 01-7913/20-58 од 24.06.2021. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „ПОЛИЕСТЕР КОМПОНЕНТЕ" д.о.о. Прибој, поднет у 
поступку обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку 
документацију у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију производног погона 
са складиштем материјала, на катастарској парцели бр. 261/5 КО Прибој.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Прибој -  Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално- 
стамбене и имовинско-правне послове је у име инвеститора „ПОЛИЕСТЕР 
КОМПОНЕНТЕ" д.о.о. Прибој, у поступку обједињене процедуре електронским путем, 
поднела овом органу захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу 
мера заштите од пожара за реконструкцију производног погона са складиштем 
материјала, на катастарској парцели бр. 261/5 КО Прибој.

Увидом у достављени захтев и приложену документацију, утврђено је да за поступање по 
овом захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Није приложена Главна свеска, сходно чл. 24. и чл.25. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације 
према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“, бр.23/2015, 77/2015... и 67/2017);

2. Приложена техничка документација није међусобно усаглашена: У Овлашћењу 
датом од стране одговорног лица „Полиестер компоненте" ДОО Прибој Зорану 
Чемерикићу, ЈМБГ: 2502970950047, да може поднети захтев и вршити све 
неопходне радње у поступку обједињене процедуре за изградњу производне хале



са магацином незапаљивих материјала, док је у Главном пројекту заштите од 
пожара, урађеном од стране Предузећа за противпожарни инжењеринг, 
пројектовање, спољну и унутрашњу трговину „Етрех” РОО из Београда, пројектни 
задатак изградња производне хале са магацином материјала (који су запаљиви).

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекпи су се услови за примену чл. 37.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.
гласник РС“, бр. 68/2019), те је одлучено као у диспозитиву.

Такође, извршеним прегледом техничке документације, уочене су следеће
неправилности и недостаци:
1. У пројекту хидротехничких инсталација, урађеном од стране Агенције за 

пројектовање „ГРЕДА Р“ Ариље, није дат прорачун притиска воде у спољашњој и 
унутрашњој хидрантској мрежи, нити је обрађена станица са пумпом и резервном 
пумпом и слично. Уколико се укаже потреба за уградњом уређаја за повишење 
притиска у хидрантској мрежи, описати исти са припадајућим инсталацијама. 
Такође, спољашња хидрантска мрежа је пројектована са цевима пречника 080, 
уместо потребних 0100. Посебно напомињемо да је пројекат хидрантске мреже 
потребно у свему урадити према Правилнику о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. Гласник РС" бр. 3/18);

2. Није пројектован зид отпоран према пожару који раздваја пожарне секторе и 
издиже се најмање 0,5т изнад кровног покривача, у скпаду са чл.11. Правилника о 
техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара („Сл.гласник 
РС“, број 1/2018) и чланом 15. Правилника о техничким нормативима за заштиту 
складишта од пожара и експлозија („Сл. лист СФРЈ“ број 24/84);

3. У пројектој документацији нису описане површине за одвођење топлоте и дима - 
одимљавање (отвори, врата или прозори), обзиром на то да се користи и 
скпадиште материјали који при сагоревању стварају велику количину дима, а 
сходно члану 22. Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских 
објеката од пожара;

4. У Главном пројекту заштите од пожара, урађеном од стране Предузећа за 
противпожарни инжењеринг, пројектовање, спољну и унутрашњу трговину „Етрех” 
0 0 0  из Београда, није приказан прорачун пожарног оптерећења „цг према члану 
38. Правилника о техничким нормативима за заштиту индустријских објеката од 
пожара;

5. У простору складишта мора постојати главни прекидач који омогућава 
искључивање електричне струје у складишту, а у складу са чланом 23. Правилника 
о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија;

Ако подносилац захтева у року од 10 дана од дана пријема овог закључка, а најкасније 30 
дана од дана његовог објављивања на интернет страници надлежног органа, поступи у 
складу са примедбама из овог решења, односно поднесе надлежном органу 
документацију усаглашену са примедбама из овог решења, нема обавезу поновног



плаћања републичке административне таксе за подношење захтева и накнаде за 
централну евиденцију, као ни обавезу поновног достављања документације, односно 
дела техничке документације која није била предмет усаглашавања са примедбама из 
овог закључка, у ком случају се примењују одредбе чл. 18. ст. 5., 7., 8. и 9. Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у 
року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси првостепеном органу 
таксирано са 490,00 динара административне таксе.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Подносиоцу захтева
2. Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу
3. Архиви

ПО ОВЛАШЋЕЊУ 
МИНИСТРА


