
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, 
Одељење за ванредне ситуације у Пријепољу, на основу чл. 11. Закона о 
министарствима („Сл. гласник PC”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), чл. 146. Закона о 
општем управном поступку („Сл. лист РС“, бр. 18/2016) и чл. 38. Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 113/15 и 
96/16), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Немаљина 22-26, Београд, у име инвеститора „Индустријски паркови“ 
доо Прибој,Слободна зона бб, Рача, Прибој, без броја од 10.09.2019. године, у поступку 
обједињене процедуре електронским путем ROP-PRI-4638-CFPM-6-FDPNA-1/2019, 
доноси

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев инвеститора „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој, Слободна зона 
бб, Рача, Прибој, поднет у поступку обједињене процедуре електронским путем, за 
давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за 
реконструкцију и доградњу линијске инфраструктуре (хидрантска мрежа за гашење 
пожара) у Слободној Зони у Прибоју, на катастарској парцели бр. 557 КО Рача.

О б р а з л о ж е њ е

Општинска управа Прибој је у име инвеститора „Индустријски паркови2 * * * * * * * * 11 д.о.о. Прибој, 
Слободна зона бб, Рача, 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 и доградњу линијске инфраструктуре 
(хидрантска мрежа за гашење пожара) у Слободној Зони у Прибоју, на катастарској 
парцели бр. 557 КО Рача.

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

1. У Пројекту хидротехничких инсталација број 4-1/18-FII од маја 2018. године, 
сачињен од стране Гордана Гушић пр Пројектовање и инжењеринг „ФОРМА НОВА“ 
Ниш, ул. Цара Душана 98, у ситуационом плану ВИК и инсталације хидрантске 
мреже није приказано постојеће стање објеката. Обзиром на то да су објекти 
променили своју намену, а да је спољашња хидрантска мрежа пројектована као 
заједничка за цео комплекс, потребно је одредити потребну количину воде 
хидрантске мреже за гашење пожара, а у зависности од степена отпорности свих 
објеката према пожару, категорији технолошког процеса и запремини објеката.

2. Хидраулички прорачун у Пројекту хидротехничких инсталација не садржи податке
о притиску и протоку воде на главном прикључку, на основу кога би прорачуном
доказао да ће на свим прикључцима спољашње хидрантске мреже, бити
задовољен потребан притисак и проток воде, узимајући у обзир и губитке у
мрежи.
Ако притисак и проток воде на главном прикључку не задовољи потребни
притисак и проток добијен хидрауличким прорачуном, предвидети уређај за
повишење притиска како би се задовољили потребни услови, а све у складу са
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара ("Сл. Гласник PC" бр. 3/18). Уколико ни притисак ни количина
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воде не задовољавају, предвидети друго техничко решење који ће обезбедити 
количину воде довољну за гашење пожара у трајању од 120 минута (члан 12. 
Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за 
гашење пожара);

Посебно напомињемо: У свему се придржавати одредаба Правилника о 
техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 
("Сл. Гласник PC" бр. 3/18).

На основу овако утврђеног чињеничног стања стекли су се услови за примену чл. 38 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 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 
складу 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 
таксирано са 480,00 динара административне таксе.
Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне 
ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Пријепољу, под 09.25 број 217-4-16/677- 
2019 од 13.09.2019. године.
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