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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. 146. 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 Општине 
Прибој, ул. 12. Јануар бр. 108, од 16.04.2021. године, у поступку обједињене процедуре 
електронским путем РОР-РР1-29239-СРРМ-5-РОРМА-1/2021, начелник Одељења за 
ванредне ситуације у Пријепољу Милан Млађеновић, по овлашћењу министра 
унутрашњих послова број 01-7913/20-26 од 30.11.2020. године, доноси:

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Општине Прибој, ул. 12. Јануар бр. 108, поднет у поступку 
обједињене процедуре електронским путем, за давање сагласности на техничку 
документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу котларнице на био масу и 
лако ложуље, на катастарској парцели бр. 1822/2 КО Прибој.

О б р а з л о ж е њ е

Општина Прибој, ул. 12. Јануар бр. 108, у поступку обједињене процедуре електронским 
путем, поднела је дана 16.04.2021. године овом органу захтев за давање сагласности на 
техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу котларнице на 
био масу и лако ложуље, на катастарској парцели бр. 1822/2 КО Прибој.

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

1. Пројекат за извођење електроенергетских инсталација број 2000-8443/1-4.1 из 
децембра 2020. године, урађен је од стране пројектантске куће „ЕНЕРГОТЕХНИКА 
-  ЈУЖНА БАЧКА“ д.о.о. Нови Сад која не поседује овлашћење Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије за пројектовање посебних система и мера 
заштите од пожара, обзиром да се на инсталацији резервоара за лако лож уље 
налазе електрични уређаји у противексплозивној заштити.
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На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли 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.
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 
скпаду са примедбама из овог закључка, односно поднесе надлежном органу 
документацију усаглашену са примедбама из овог закључка, 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 закључка може се изјавити жалба 
Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, у 
року од 15 дана од дана достављања закључка. Жалба се подноси првостепеном органу.

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