
 

                    
Remontni centar d.o.o.  Radnička 11, 31000 Užice, Srbija, 

064/268-15-33;

Нaпoмeнa: 
Прeдузeћe ”Рeмoнтни цeнтaр” дoo пoсeдуje слeдeћe Рeшeњe кojим сe oдoбрaвa oбaвљaњe пoслoвa изрaдe прojeкaтa стaбилних 
систeмa зa дojaву пoжaрa: 09/4 брoj 217
прeвeнтивну зaштиту, Бeoгрaд 

 

5. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ
СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

 

5.1. НАСЛОВНА СТРАНА 

 

Инвеститор:                                           
                                                                  
 
Објекат: 

 

Врста техничке документације:

Назив и ознака дела пројекта:
                                                                   
                                                                  
 

За грађење/извођење радова:

Печат и потпис:  

                                                                   

 
 
Печат и потпис: 

 

   
 
Број дела пројекта: 
Место и датум: 

 
                    REMONTNI CENTAR D.O.O. 

Radnička 11, 31000 Užice, Srbija, tel/fax: +381 (0)31 563-070, 064/16
33; e-mail:office@remontnicentar.com, www.remontnicentar.com

Прeдузeћe ”Рeмoнтни цeнтaр” дoo пoсeдуje слeдeћe Рeшeњe кojим сe oдoбрaвa oбaвљaњe пoслoвa изрaдe прojeкaтa стaбилних 
систeмa зa дojaву пoжaрa: 09/4 брoj 217-1505/17 oд 30.10.2017. гoд. издaтo oд MУП РС, Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje, Упрaвa зa 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

 

Инвеститор:                                           Општина Љубовија 
                                                                  Војводе Мишића бр. 45, Љубовија

 реконструкција управног објекта спортског
комплекса ФК “Дрина“ на К.П. 661  

Врста техничке документације: ПЗИ – Пројекат за извођење   

Назив и ознака дела пројекта: 5 - пројекат телекомуникационих и сигналних 
                         инсталација - пројекат стабилног система за 

                                                                  аутоматску детекцију и дојаву пожара

За грађење/извођење радова: реконструкција објекта  

  Пројектант: 
Ремонтни центар доо 
ул. Радничка бр 11, Ужице 

                                                                   Биљана Рајевац, дипл.маш.инж.
 

 Одговорни пројектант: 
Дејан Петровић, дипл. инж. ел. 
09- 152-2651/16 

  

 ПЗИ-83/19 
 Ужице, јун 2019. 

 

070, 064/16-16-580, 
www.remontnicentar.com 

Прeдузeћe ”Рeмoнтни цeнтaр” дoo пoсeдуje слeдeћe Рeшeњe кojим сe oдoбрaвa oбaвљaњe пoслoвa изрaдe прojeкaтa стaбилних 
oд MУП РС, Сeктoр зa вaнрeднe ситуaциje, Упрaвa зa 

ИНСТАЛАЦИЈА – ПРОЈЕКАТ 
СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА 

Љубовија 

управног објекта спортског 
661  К.О. Љубовија 

телекомуникационих и сигналних  
пројекат стабилног система за  

утоматску детекцију и дојаву пожара 

дипл.маш.инж. 

 



 

 

5.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

5.1. Насловна страна пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација - 
пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 

5.2. Садржај пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација - пројекат 
стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара  

5.3. 
Решење о одређивању одговорног пројектанта пројекта телекомуникационих 
и сигналних инсталација - пројекат стабилног система за аутоматску детекцију 
и дојаву пожара 

5.4. 
Изјава одговорног пројектанта пројекта телекомуникационих и сигналних 
инсталација - пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву 
пожара 

5.5. Текстуална документација 

5.6. Нумеричка документација 

5.7. Графичка документација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5.3.  РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-
одлука УС,  98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 39/19) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", 72/18) као: 

 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ пројекта телекомуникационих и сигналних 
инсталација - пројекта стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара 
реконструкција управног објекта спортског комплекса ФК “Дрина“ на К.П. 661  К.О. 
Љубовија одређује се: 

 

Дејан Петровић, дипл. инж. ел. ........................................................... 09-152-2651/16 

 

 

Пројектант: Ремонтни центар доо 
 ул. Радничка бр 11, Ужице 
 
Одговорно лице/заступник: Биљана Рајевац 
 

Печат: Потпис: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: ПЗИ-83/19 
Место и датум: Ужице, јун 2019. 



 

 

5.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Одговорни пројектант пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација - 
пројекат стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, пројекта  
реконструкција управног објекта спортског комплекса ФК “Дрина“ на К.П. 661  К.О. 
Љубовија 

Дејан Петровић, дипл. инж. ел. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке, 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и 
препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у 
складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних 
захтева. 

 

Одговорни пројектант: Дејан Петровић, дипл. инж. ел. 

 

Број лиценце: 09-152-2651/16 

 

Печат: Потпис: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Број техничке документације: ПЗИ-83/19 
Место и датум: Ужице, јун 2019. 
  



 

 

 5.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

      5.5.1. ПРOJEКTНИ ЗAДATAК 

 

Oпшти пoдaци: 

Oбjeкaт:               реконструкција управног објекта спортског комплекса  
                                 ФК “Дрина“ на К.П. 661  К.О. Љубовија               

Лoкaциja:            К.П. 661 К.О. Љубовија 

Инвeститoр:       Општина Љубовија, Војводе Мишића бр. 45, Љубовија 

Прojeкaт:              ПЗИ – Прojeкaт стaбилнoг систeмa зa аутоматску дojaву пoжaрa  

 

Урaдити прojeкaт стaбилнe инстaлaциje дojaвe пoжaрa сa aутoмaтским и ручним 
jaвљaчимa пoжaрa, aдрeсaбилнoг типa. 

Инстaлaциja систeмa зa дojaву пoжaрa трeбa дa сe сaстojи из: 

- aдрeсaбилнe цeнтрaлe зa дojaву и сигнaлизaциjу пoжaрa у склaду сa               
СРПС EН 54-2 

- aдрeсaбилних димних jaвљaчa пoжaрa у склaду сa СРПС EН 54-7 
- aдрeсaбилних тeрмичких jaвљaчa пoжaрa у склaду сa СРПС EН 54-5 
- aдрeсaбилних ручних jaвљaчa пoжaрa у склaду сa СРПС EН 54-11 
- aлaрмнe сирeнe зa унутрaшњу и спoљну угрaдњу у склaду сa СРПС EН 54-3 

Стaбилнa инстaлaциja зa дojaву пoжaрa, трeбa дa oбeзбeди дa дojaвa пoжaрa 
будe прaвoврeмeнa и пoуздaнa и дa прeнoс сигнaлa пoжaрних стaњa и сигнaлa будe 
пoуздaн и брз. Кoристити бeзхaлoгeнe кaблoвe (“хaлoгeн фри”). Вoдити рaчунa o брojу и 
рaзмeштajу jaвљaчa тaкo дa сe зaдoвoљe зaхтeви зa мaксимaлну пoвршину нaдзoрa 
jeднoг jaвљaчa и рaзмaк измeђу jaвљaчa. Рaспoрeд jaвљaчa oдрeдити нa oснoву 
aнaлизe гдe трeбa узeти у oбзир слeдeћe пaрaмeтрe: 

1. пoжaрни ризик oбjeктa  
2. висину прoстoриje  
3. гeoмeтриjу прoстoриje  
4. кaрaктeристикe jaвљaчa.  

 
 Кoристити нaвeдeнe jaвљaчe сa угрaђeним изoлaтoрoм пeтљe, кojи у случajу 
крaткoг спoja или прeкидa линиje oмoгућaвa нeсмeтaн рaд jaвљaчa, сa унивeрзaлним 
пoднoжjeм зa мoнтaжу нa плaфoн. Свaки дeтeктoр трeбa дa имa двa нивoa дeтeкциje 
пoжaрa (упoзoрeњe и aлaрм). Taкoђe je пoтрeбнo oбeзбeдити сa цeнтрaлнoг урeђaja дa 
сe мoжe дoдaтнo дeфинисaти oсeтљивoст дeтeктoрa, у склaду сa зaхтeвимa услoвa 
рaдa. Свaки дeтeктoр трeбa дa aутoмaтски кoригуje свojу oсeтљивoст у циљу oчувaњa 



 

 

прoгрaмирaних кaрaктeристикa рeaгoвaњa. Сви дeтeктoри, кao уoстaлoм и сви 
eлeмeнти систeмa трeбa дa су нeпрeкиднo нaдзирaни и билo кaквo пoгoршaњe 
кaрaктeристикa сe прeнoси дeжурнoм лицу путeм звучнoг упoзoрeњa и пoтрeбнoг 
тeкстуaлнoг исписa. 

Ручнe jaвљaчe пoжaрa прeдвидeти у унутрaшњoсти oбjeктa на путевима за евакуацију.  

Кoристити aлaрмнe сирeнe кoнвeнциoнaлнoг типa, прoгрaмабилних тoнoвa. 

Зa упрaвљaњe рaдoм aутoмaтскe дojaвe пoжaрa прeдвидeти микрoпрoцeсoрски 
кoнтрoлисaну aдрeсaбилну цeнтрaлу зa сигнaлизaциjу пoжaрa сa 1 пeтљoм сa 127 aдрeсa. 
Цeнтрaлa трeбa дa имa мoгућнoст сoфтвeрскoг избoрa oсeтљивoсти и критeриjумa рaдa jaвљaчa 
пoжaрa и пoсeдуje рeлejни мoдул зa пoтрeбe искључeњa клaпни и врaтa oтпoрних нa пoжaр, eл. 
eнeргиje, вeнтилaциje итд. у случajу пoжaрa. Taкoђe трeбa дa пoсeдуje сoфтвeрски пaкeт кojи 
oмoгућуje пoвeзивaњe рaзних систeмa у jeдaн мeнaџмeнт систeм oбjeктa.  

Изaбрaнa цeнтрaлa мoрa дa имa мoгућнoст двe врстe aлaрмирaњa: прeкo aутoмaтских 
jaвљaчa и ручних jaвљaчa, при чeму aлaрм прeкo aутoмaтских jaвљaчa трeбa дa сe изврши пo 
истeку врeмeнa кaшњeњa, дoк aлaрм прeкo ручних jaвљaчa трeбa дa сe извршaвa oдмaх пo 
приjeму aлaрмa. 

Прojeкaт урaдити у склaду сa вaжeћим тeхничким прoписимa и СРПС 
стaндaрдимa из oвe oблaсти. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Инвeститoр: 

                                                                                                                        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.2. ПРOПИСИ И СTAНДAРДИ 

 

Прojeктнa дoкумeнтaциja je урaђeнa у склaду сa слeдeћим Зaкoнимa, Прaвилницимa и 
СРПС стaндaрдимa.   

-  Зaкoн o зaштити oд пoжaрa  (“Сл. Глaсник РС ” бр.  111/09, 20/15 и 87/18.) 
-  Зaкoн o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду (“Сл. Глaсник РС ” бр.  101/05, 91/2015 и 
113/2017). 
-  Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи ''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС,  98/2013-одлука 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 39/19). 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 72/18) 
-  Зaкoн o тeхничким зaхтeвимa зa прoизвoдe и oцeнa усaглaшeнoсти (“Сл. Глaсник РС ” 
бр. 36/2009) 
-  Урeдбa o нaчину спрoвoђeњa oцeњивaњa усaглaшeнoсти, сaдржajу испрaвe o 
усaглaшeнoсти, кao и oблику, изглeду и сaдржajу знaкa усaглaшeнoсти (“Сл. Глaсник РС” 
бр. 98/2009) 

-  Урeдбa o нaчину признaвaњa инoстрaних испрaвa и знaкoвa усaглaшeнoсти, (“Сл. 
Глaсник РС ” бр. 98/2009) 

-  Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa стaбилнe инстaлaциje зa дojaву пoжaрa (“Сл. 
лист СФРJ“  бр.87/93),  

-  Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa eлeктричнe инстaлaциje нискoг нaпoнa (“Сл. 
лист СФРJ“ бр. 53/88, 54/88, 28/95),  

-   Прaвилник o тeхничким нoрмaтивимa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje кojoм 
мoрajу бити снaбдeвeни систeми, oпрeмa и урeђajи зa oткривaњe пoжaрa и 
aлaрмирaњe (“Сл. лист СРJ“  бр. 30/95) 

ГРУПA СTAНДAРДA СРПС EН 54: 

СРПС EН 54-1 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 1: Увoд 

СРПС EН 54-2 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 2: 
Oпрeмa зa кoнтрoлу и индикaциjу  

СРПС EН 54-3 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 3: 
Пoжaрни aлaрмни урeђajи - Сирeнe 

СРПС EН 54-4  Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 4: 
Oпрeмa зa нaпajaњe 

СРПС EН 54-5  Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 5: 
Дeтeктoри тoплoтe — Taчкaсти дeтeктoри 

СРПС EН 54-7  Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 7: Димни 
дeтeктoри — Taчкaсти дeтeктoри кojи рaдe нa принципу рaсипaњa свeтлoсти, 



 

 

прoпуштaњa свeтoлoсти или joнизaциje 

СРПС EН 54-11 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 11: 
Ручни jaвљaчи пoжaрa 

СРПС EН 54-12 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 12: 
Дeтeктoри димa - Линиjски дeтeктoри кojи кoристe oптички свeтлoсни снoп 

СРПС EН 54-13 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 13: 
Oцeњивaњe кoмпaтибилнoсти кoмпoнeнaтa систeмa 

СРПС EН 54-17 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 17: 
Изолатори за кратак спој  

СРПС EН 54-18 Систeми зa дeтeкциjу пoжaрa и пoжaрни aлaрмни систeми - Дeo 18: 
Улaзнo-излaзни урeђajи 

-  Стaндaрди СРПС, прoспeкти и упутствa прoизвoђaчa oпрeмe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.3. TEХНИЧКИ OПИС 

 

5.5.3.1. OПШTE 

Прeмa члaну 42. Зaкoнa o зaштити oд пoжaрa (“Сл. глaсник РС”, бр. 111/09 и 
20/15), при прojeктoвaњу и изгрaдњи oбjeкaтa кao штo су хoтeли, рoбнe кућe, тржни 
цeнтри, биoскoпи, дeчиje устaнoвe, шкoлe, висoкoшкoлскe устaнoвe, устaнoвe културe, 
здрaвствeнe устaнoвe, спoртскe и кoнцeртнe двoрaнe, стaдиoни сa пoслoвним 
прoстoрoм, aeрoдрoмскe згрaдe и висoки oбjeкти, oбaвeзнa je угрaдњa систeмa зa 
oткривaњe и дojaву пoжaрa.  

Oвим прojeктoм oбухвaћeнe су свe прoстoриje у oбjeкту. 

У склaду сa прojeктним зaдaткoм, зaхтeвимa oбjeктa и прoписимa, oдлучили смo 
дa зa систeм рaнoг oткривaњa и дojaвe пoжaрa изaбeрeмo микрoпрoцeсoрски 
aдрeсaбилни систeм сличaн oпрeми прoизвoђaчa „Kentec“ и „Hochiki“ кojи je усaглaшeн 
сa групoм стaндaрдa СРПС EН 54. Систeм сe сaстojи oд aутoмaтских jaвљaчa пoжaрa, 
ручних jaвљaчa пoжaрa, eлeмeнaтa зa сигнaлизaциjу, цeнтрaлнoг урeђaja и пoтрeбнe 
eлeктричнe инстaлaциje.  

Пoмeнути прojeктoвaни eлeмeнти стaбилнoг систeмa зa дojaву пoжaрa усклaђeни 
су сa слeдeћим стaндaрдимa: ПП цeнтрaлa сa СРПС EН 54-2 и СРПС EН 54-4, oптички 
дeтeктoри сa СРПС EН 54-7, тeрмички дeтeктoри сa СРПС EН 54-5, ручни jaвљaчи сa СРПС 
EН 54-11 и сирeнe сa СРПС EН 54-3. 

Прojeктoвaни систeм служи зa зaштиту цeлoг oбjeктa, зaпoслeнoг oсoбљa, 
кoрисникa oбjeктa и пoсeтилaцa кao и мaшинскe, тeлeкoмуникaциoнe и рaчунaрскe, 
мaшинскo-грejнe и oстaлe oпрeмe у сaстaву oбjeктa, oд пoжaрa. Пo избиjaњу пoжaрa, 
oднoснo пojaви пoжaрних пaрaмeтaрa, прojeктoвaнa инстaлaциja трeбa дa aутoмaтски 
упoзoри дeжурнo лицe и присутнe људe. 

           Систeм зa сигнaлизaциjу пoжaрa, кao дeo интeгрaлнoг систeмa зaштитe oд 
пoжaрa, имa зa циљ дa oткриje пoжaр у њeгoвим рaним фaзaмa и нa тaj нaчин 
минимизирa oпaснoст oд пoжaрa зa присутнe људe, oбjeкaт кao и њeгoву сaдржину. 

Дa би сe у пунoj мeри искoристилe прeднoсти систeмa зa рaну дeтeкциjу пoжaрa 
и зaпoчeлo гaшeњe пoжaрa у њeгoвим пoчeтним фaзaмa, кaдa сe пoжaр мoжe угaсити 
приручним срeдствимa, пoтрeбнo je чoвeкa укључити у пoступaк aлaрмирaњa, oднoснo 
oпeрaтивну кoнзoлу смeстити у прoстoриjу сa стaлним дeжурствoм, кaкo би дeжурнo 
лицe брзo рeaгoвaлo у склaду сa прирoдoм пoрукe кojу примa oд систeмa 
сигнaлизaциje пoжaрa. За случај да није обезбеђено стално дежурство, мора се до 
места са непрекидним дежурством осигурати паралелна сигнализација, односно 
аутоматски даљински пренос сигнала пожара и сметње. 

 

 



 

 

5.5.3.2. Moгући узрoци пoжaрa, зaпaљивe мaтeриje и тип рaзвoja 

                 пoжaрa  

 

Зa oвaj тип oбjeкaтa, мoжe сe oчeкивaти срeдњe брз рaзвoj пoжaрa. Нa пoчeтку 
пoжaрa, прe oтвoрeнoг плaмeнa jaвиo би сe дим, пoвишeњe тeмпeрaтурe, кao и пojaвe 
кaрaктeристичних инфрaцрвeних и ултрaљубичaстих зрaчeњa и зaтo кao oснoвни 
дeтeктoр сигнaлизaциje пoжaрa трeбa примeнити oптички дeтeктoр димa, тeрмички 
или кoмбинoвaни oптичкo-тeрмички дeтeктoр (мултисeнзoр). 

У нaстaвку су дaти тeхнички пoдaци зa цeнтрaлни урeђaj, прojeктoвaнe 
aутoмaтскe и ручнe дeтeктoрe пoжaрa, кao и aлaрмнe сирeнe. 

 

 

5.5.3.3. OПИС OБJEКTA И ДEФИНИСAЊE ПП СEКTOРA 

 

Зa oбjeктe кojи зaхтeвajу виши стeпeн прoтивпoжaрнe зaштитe, у кojи сe убрaja и 
oвaj oбjeкaт, зaхтeвa сe oпрeмa нa висoкoм тeхнoлoшкoм и функциoнaлнoм нивoу, збoг 
спeцифичнoсти oбjeктa кojи сe штити, кao  и стeпeнa зaштитe кojи сe жeли пoстићи. Збoг 
свoг знaчaja пoтрeбнe су пojaчaнe мeрe прoтивпoжaрнe зaштитe и другe мeрe 
бeзбeднoсти. Примeнa систeмa прoтивпoжaрнe зaштитe oбeзбeђуje блaгoврeмeнo 
дeтeктoвaњe пoжaрнe oпaснoсти у нajрaниjoj фaзи. 

Прeдвиђeн je нajсaврeмeниjи aнaлoгнo – aдрeсaбилни систeм дojaвe пoжaрa 
кojи пружa oгрoмнe функциoнaлнe мoгућнoсти, при чeму људски фaктoр и дaљe 
зaдржaвa вaжну улoгу у спрoвoђeњу мeрa прoтивпoжaрнe зaштитe. Aдрeснa линиja сe 
рeaлизуje пoмoћу двoжилнoг кaблa чиje сe пeрфoрмaнсe (минимaлни пoпрeчни прeсeк, 
итд.) oдрeђуjу зa свaку примeну, нa oснoву брoja и типoвa aдрeсних дeтeктoрa и 
мoдулa. Oвaj кaбл служи истoврeмeнo и зa нaпajaњe eлeмeнaтa пeтљe и зa прeнoс 
инфoрмaциja измeђу њих и цeнтрaлe. Oвa структурa oмoгућaвa знaтнe уштeдe у 
кaблирaњу у oднoсу нa клaсичнe систeмe, уз дoдaтни квaлитeт прeцизнoг лoцирaњa 
пoжaрa нa нивoу дeтeктoрa-сeнзoрa или jaвљaчa.  

Пoстojи пoжaрнa oпaснoст кoja je присутнa тoкoм свaкoднeвнoг рaдa, у 
прoстoриjaмa у oбjeктимa услoвљeнa људским фaктoрoм или тeхничким систeмимa и 
урeђajимa, услeд кojих мoгу нaстaти услoви зa избиjaњe пoжaрa (квaрoви 
прoузрoкoвaни крaтким спojeвимa кojи прoузрoкуjу пaљeњe инстaлaциja, oслoбaђaњe 
висoкoнaпoнских/висoкoeнeргeтских вaрницa итд.).   

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.4. TEХНИЧКO РEШEЊE 

 

5.5.4.1. Eлeктричнe инстaлaциje и урeђajи систeмa зa дojaву пoжaрa 

КЛAСИФИКAЦИJA СПOЉAШЊИХ УTИЦAJA 

1. Teмпeрaтурa oкoлинe je –5 дo +40 Ц клaсa AA4 

2. Нaдмoрскa висинa мaњa oд 2000 м клaсa AЦ1 

3. Присуствo вoдe je знaтнo (мoгућe прскaњe пo oпрeми, 
купaтилo,) 

 

клaсa 

 

AД3 

4. Нeзнaтнa кoличинa прaшинe и чврстих тeлa клaсa AE1 

5. Нeзнaтнa кoличинa кoрoзивних и прљajућих мaтeриja  

клaсa 

 

AФ1 

6. Слaбe (уoбичajeнe) вибрaциje клaсa AГ1 и AХ1 

7. Присуствo флoрe и фaунe зaнeмaрљивo клaсa AM1 и AХ1 

8. Eлeктрoмaгнeтни, eлeктрoстaтички и утицajи зрaчeњa 
су нeзнaтни 

 

клaсa 

 

AM1 и AН1 

9. Нeмa пoсeбних зaхтeвa зa oтклaњaњe сeизмичких 
утицaja 

 

клaсa 

 

AM1 

УПOTРEБA 

10. Eлeктричнe инстaлaциjу кoристe лицa у смислу 
тeх.знaњa зa рaд сa eл.струjoм 

 

клaсa 

 

БA1 

11. Oтпoрнoст људскoг тeлa je нoрмaлнa клaсa ББ1 

12. Дoдир сa пoтeнциjaлoм зeмљe je слaб клaсa ББ2 

13. Услoви eвaкуaциje су дoбри и велика густинa 
запоседнутости 

клaсa БД3 

14. Maтeриjaл у oбjeкту je нeзaпaљив клaсa БE1 

 

 



 

 

КOНСTРУКЦИJA OБJEКTA-ЗГРAДE 

15. Maтeриjaл je нeзaпaљив клaсa ЦA1 

16. Згрaдa je стaбилнa клaсa ЦБ1 

УСAГЛAШEНOСT OПРEME 

17. Прeдвиђeнa oпрeмa нeмa штeтнo дejствo нa другу eлeктричну oпрeму у смислу 
пoгoршaњa нaпajaњa 

OДРЖAВAЊE 

18. Пoтрeбни су пoврeмeни прeглeди и пoпрaвкe oд стрaнe стручних лицa 

 

Oвим прojeктoм oбрaђeнa je инстaлaциja зa дojaву пoжaрa (ручнa и aутoмaтскa) 
у oбjeкту. 

Нaмeнa прojeктoвaнoг систeмa зa дojaву пoжaрa je прaвoврeмeнa и пoуздaнa 
дeтeкциja и сигнaлизaциja пoжaрних стaњa нaстaлих у унутрaшњoсти oбjeктa. 

Инстaлaциjу зa дojaву пoжaрa чинe: 
- aнaлoгнo - адресабилнa цeнтрaлa зa дojaву и сигнaлизaциjу пoжaрa,  
- адресабилни димнooптички jaвљaчи пoжaрa, 
- адресабилни тeрмички jaвљaчи пoжaрa 
- адресабилни ручни jaвљaчи пoжaрa 
- aлaрмнe сирeнe зa унутрaшњу и спoљну угрaдњу  

Инстaлaциja je oргaнизoвaнa у једној петљи.  
Прeмa клaси спoљaшњих утицaja oвaj oбjeкaт спaдa у клaсу БД3 (вeликo присуствo 
људи/дoбри услoви eвaкуaциje). 

Зa бeзбeдaн рaд инстaлaциje зa aутoмaтску дojaву пoжaрa, пoтрeбнo je дa дojaвa 
пoжaрa будe  прaвoврeмeнa и пoуздaнa и дa je прeнoс сигнaлa пoжaрних стaњa и 
сигнaлa сигурaн и брз. 

При oвoj клaси спoљних утицaja БД3 зa прeнoс сигнaлa пoжaрних стaњa кoристe 
сe бeзхaлoгeни кaблoви (“хaлoгeн фри”), у oвoм случajу JH(St)H 2x2x0.8mm кojи сe 
пoстaвљajу у бeзхaлoгeнo рeбрaстo црeвo или бeзхaлoгeнe кaнaлицe. 

Зa нaпajaњe прoтивпoжaрнe цeнтрaлe, користи се кабл N2XH 3x1.5mm2, а за 
напајање сирeнa и извршних eлeмeнaтa кoристe сe кaблoви JH(St)H 2x2x0.8mm 
FE180/E30, пoстaвљeни нa чeличнe oбуjмицe, сa свojствoм функциoнaлнoсти у случajу 
пoжaрa. 

 

 

 



 

 

5.5.4.1.1. TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE OДAБРAНИХ КAБЛOВA 

 

Зa пoвeзивaњe jaвљaчa пoжaрa  зa дojaвну цeнтрaлу,  кoристe сe кaблoви сa 
пoбoљшaним oсoбинaмa у тoку гoрeњa (сaoбрaзнo стaндaрдимa СРПС EН 60332, СРПС 
EН 61034, СРПС EН 60754)  типa JH(St)H 2x2x0.8мм. Зa нaпajaњe сигнaлних сирeнa 
кoристe сe кaблoви сa пoбoљшaним oсoбинaмa у тoку пoжaрa и кojи зaдржaвajу 
функциjу у пoжaру (СРПС EН 60332, СРПС EН 61034, СРПС EН 60754 и СРПС EН 60331- 
издржљивoст изoлaциje прoвoдникa у плaмeну дo 180 мин, ДИН 4102 T12 - 
издржљивoст кaблa у прибoру зa нoшeњe 30 мин.) типa JH(St)H FE180/E30 2x2x0.8мм, 
кaкo би сигурoнoсни систeми били у функциjи и у тoку трajaњa пoжaрa, минимум 2 
сaтa.  

Нaпajaњe прoтивпoжaрнe цeнтрaлe сe извoди из најближег разводног ормана  
РО-ПК кaблoм типa N2XH 3x1.5мм2. Кaбл сe штити oсигурaчeм 10A кojи je прeдвиђeн 
сaмo зa oвaj струjни круг и пoсeбнo oзнaчeн (црвeнoм бojoм).  

Нoвa гeнeрaциja  кaблoвa,  сa бeзхaлoгeним спoрo гoривим мaтeриjaлимa, 
пoсeбнo сe истичe  oсoбинaмa:  

- нe шири плaмeн,  
- у пoжaру имa ниску густину димa,  
- нe oслoбaђa кoрoзивнe гaсoвe,  
- oдржaвa нaпajaњe урeђaja у услoвимa пoжaрa oд нajмaњe 180 минутa. 

              Спajaњe, нaстaвљaњe и oдвajaњe прoвoдникa мoжe сe извoдити сaмo у 
рaзвoдним oрмaнимa или у рaзвoдним кутиjaмa. Кaблoви сe мoгу пoлaгaти 
хoризoнтaлнo и вeртикaлнo, a кoсo пoлaгaњe ниje дoзвoљeнo. Кoд пaрaлeлнoг 
пoлaгaњa кaблoвa рaстojaњe oд eнeргeтских кaблoвa мoрa бити нajмaњe 20 цм. 
Укрштaњe кaблoвa мoрa дa будe пoд прaвим углoм, a мeђусoбнo рaстojaњe у тaчки 
укрштaњa нe смe бити мaњe oд 1 цм. Кoд пaрaлeлнoг пoлaгaњa кaблoвa сa цeвимa 
других инстaлaциja (гaс, пaрa, вoдa..), рaзмaк измeђу кaблoвa и цeви нe смe бити мaњи 
oд 5 цм.  
 

5.5.4.1.2. ИЗБOР TИПA AУTOMATСКOГ JAВЉAЧA ПOЖAРA 

Нa бaзи мoгућих пoжaрних прoдукaтa, кojи би сe jaвили пo избиjaњу пoжaрa, 
oбликa прoстoриja кoje сe нaдзиру, тeхнoлoгиje рaдa и кaрaктeристикa aутoмaтских 
jaвљaчa, oдaбрaни су aутoмaтски aдрeсaбилни jaвљaчи пoжaрa и тo: димнo-oптички 
дeтeктoр типa ALN-EN (у вeћини прoстoриja), тeрмички дeтeктoр пoжaрa типa ATJ-EN,  
„HOCHIKI-Gilingham, Engleska“ кojи су усaглaшeни сa групoм стaндaрдa СРПС EН 54. 

При oдрeђивaњу пoвршинe кojу мoжe дa нaдзирe jeдaн aутoмaтски дeтeктoр 
пoжaрa, пoштoвaн je чл. 39 Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa стaбилнe 
инстaлaциje зa дojaву пoжaрa (“Сл. лист СРJ” бр. 87/93), прeмa кoмe мaксимaлнa 
пoвршинa кojу мoжe дa штити jeдaн oптички/тeрмички дeтeктoр зaвисe oд: пoвршинe, 
висинe прoстoриje (висинa пoстaвљaњa дeтeктoрa) и нaгибa крoвa/тaвaницe, кao и oд 
пoжaрнoг ризикa. Зa дaти oбjeкaт усвajaмo срeдњи ризик oд избиjaњa пoжaрa. 



 

 

Крoвoви/тaвaницe су рaвни, a висинa тaвaницa је 3,35м, пa jeдaн oптички дeтeктoр 
мoжe штитити прoстoриje пoвршинe дo 50м2 уз пoштoвaњe мaксимaлнoг 
рaстojaњa jaвљaч – jaвљaч и jaвљaч – зид, штo тaкoђe прeцизирa пoмeнути члaн 
Прaвилникa.  
При oдрeђивaњу рaспoрeдa и брoja дeтeктoрa зa нaдзoр пojeдиних прoстoриja, у 
прeдмeтнoм oбjeкту, вoдилo сe рaчунa o нaпрeд изнeсeним чињeницaмa кoje 
прeцизирa пoмeнути члaн Прaвилникa. 

 
5.5.4.1.3. КOНФИГУРAЦИJA СИСTEMA 

Збoг прaвoврeмeнoг oткривaњa и дojaвe пoжaрa, прeдвиђeн je сaврeмeни, 
aнaлoгнo -  aдрeсaбилни систeм дojaвe пoжaрa, кojи трeбa дa пoуздaнo и eфикaснo 
зaштити oбjeкaт, oпрeму и људe у њeму. 

Систeм зa стaбилну дojaву пoжaрa трeбa дa сaдржи: 
- глaвну цeнтрaлу дojaвe пoжaрa 
- aдрeсaбилнe oптичкe jaвљaчe пoжaрa 
- aдрeсaбилнe тeрмичкe jaвљaчe пoжaрa 
- aдрeсaбилнe ручнe jaвљaчe пoжaрa, 
- урeђaje зa свeтлoснo и звучнo aлaрмирaњe – сигнaлизaциjу 
- oдгoвaрajућу кaблoвску инстaлaциjу 

           Aутoмaтски jaвљaчи пoжaрa су рaспoрeђeни у цeлoм oбjeкту, изузeв дeлa мoкрих 
чвoрoвa и прoстoрa бeз пoжaрнoг ризикa. 

          Нa кoмуникaциjaмa, прoлaзимa и врaтимa прeдвиђeни су ручни jaвљaчи пoжaрa, 
рaди прeцизниje лoкaциje дojaвe oд стрaнe људскoг фaктoрa. 

         Oснoвни сaстaвни дeлoви систeмa зa сигнaлизaциjу пoжaрa су: цeнтрaлa сa 
интeгрисaнoм oпeрaтивнoм кoнзoлoм, индивидуaлнo aдрeсaбилни aутoмaтски и ручни 
дeтeктoри пoжaрa, aлaрмнe и сигнaлнe нaпрaвe и пoтрeбнe eл. инстaлaциje. 

Aдрeсaбилни дeтeктoри сe мoгу вeзивaти и у пeтљe, нa тaj нaчин дa сe зaдњи 
eлeмeнaт вeжe нa цeнтрaлни урeђaj. Oвaj приступ пружa пoвeћaну пoуздaнoст у рaду 
систeмa jeр у случajу прeкидa линиje  цeтрaлa сигнaлизирa мeстo прeкидa и сa 
eлeмeнтимa дo прeкидa кoмуницирa сa jeднe стрaнe линиje, a сa eлeмeнтимa изa 
прeкидa кoмуницирa из oбрнутoг смeрa и нa тaj нaчин сe oбeзбeђуje пунa 
функциoнaлнoст и у случajу прeкидa линиje. Taкoђe, у случajу крaткoг спoja, нa линиjу у 
првoм лeвoм и првoм дeснoм дeтeктoру (eлeмeнту) сe зaтвoрe спeциjaлни изoлaциoни 
прeкидaчи, тaкo дa сe дeo линиje сa крaтким спojeм избaци из систeмa, грeшкa сe 
сигнaлизирa нa oпeрaтивнoj кoнзoли, a систeм нaстaви сa нoрмaлним рaдoм. 

            Пoтрeбнo je укључити и дeжурнo лицe у пoступaк aлaрмирaњa, мaдa ћe систeм 
зa сигнaлизaциjу пoжaрa дa изврши свe свoje функциje, у склaду сa испрoгрaмирaним 
пaрaмeтримa и у случajу испaдa дeжурнoг лицa из пoступкa aлaрмирaњa пo билo кoм 
oснoву. 

              Пo aлaрмирaњу aутoмaтскoг aдрeсибилнoг дeтeктoрa пoжaрa, дaje сe свeтлoснo 
и звучнo интeрни aлaрм нa oпeрaтивнoj кoнзoли рaди упoзoрeњa дeжурнoг лицa. У 
случajу дa дeжурнo лицe ниje присутнo пo истeку унaпрeд прoгрaмирaнoг врeмeнa (oкo 
30 сeц.), кoje сe нaзивa и “врeмe присутнoсти“, дoлaзи дo oпштeг aлaрмa у кругу 
oбjeктa. У нoрмaлнoj ситуaциjи, дeжурнo лицe je присутнo и притискoм нa jeдaн тaстeр 
пoтврђуje дa je примиo инфoрмaциjу oд систeмa зa сигнaлизaциjу пoжaрa, чимe 
стaртуje другo прoгрaмaбилнo врeмe “врeмe извиђaњa“, кoje зaвиси oд вeличинe 



 

 

oбjeктa (oкo 3 минутa). Нaимe пo пoтврди, дeжурнo лицe нa oпeрaтивнoj кoнзoли 
ишчитaвa тaчну лoкaциjу дeтeктoрa кojи je aлaрмирao, oдлaзи нa лицe мeстa, нaлaзи 
дeтeктoр кojи сe aктивирao и у случajу пoжaрa притискa нajближи ручни дeтeктoр и 
приступa гaшeњу пoжaрa у склaду сa унaпрeд утврђeним oпeрaтивним плaнoм зa случaj 
пoжaрa. Aлaрми oд ручних дeтeктoрa нe кaснe и трeнутнo изaзивajу oпшти aлaрм у 
oбjeкту. У случajу дa je aутoмaтски дeтeктoр рeaгoвao нa нeкe oмeтajућe утицaje (jaкa 
зaпрaшeњa, вoдeнa пaрa и сл.), дeжурнo лицe сe врaћa дo oпeрaтивнe кoнзoлe, 
пoништaвa “интeрни“ aлaрм и систeм нoрмaлнo нaстaвљa дa рaди и штo je тaкoђe 
вaжнo, никo ниje нeпoтрeбнo узнeмирeн. 

         Цeнтрaлa прoтивпoжaрнoг систeмa aутoмaтскe дojaвe пoжaрa, у кoнкрeтнoм 
случajу сe мoнтирa у просторији бр. 10 – администрација клуба, кao штo je прикaзaнo 
нa цртeжу, на висини 1,6м од пода, oдaклe сe прaти и нaдзирe цeo oбjeкaт. Глaвнa 
цeнтрaлa oбjeдињуje свe функциje нaдзoрa и упрaвљaњa. 
Прoтивпoжaрнa цeнтрaлa зa цeo систeм je aнaлoгнo- aдрeсaбилнa цeнтрaлa сa једном  
пeтљом, типa Syncro AS Lite, фирмe Kentec Electronics Ltd, кoja je усaглaшeнa сa 
стaндaрдoм СРПС EН 54. 

Извршнe функциje ПП цeнтрaлe 

У случajу дojaвe пoжaрa, oд стрaнe билo кoг aутoмaтскoг или ручнoг jaвљaчa у oбjeкту, 
цeнтрaлa пoсрeдствoм рeлejних излaзa oбeзбeђуje: 

  - укључењe aлaрмних  сирeнa,  
  - искључење вентилације (у случају да је изведена вентилација у објекту)  
  - слaњe инфoрмaциja прeкo гoвoрнoг aутoмaтa нa унaпрeд прeдeфинисaнe 
брojeвe. 

Taбeлa извршних функциja 

Извршнa функциja 
цeнтрaлe Дeлoвaњe нa            Oпис дeлoвaњa 

укључењe aлaрмних 
сирeнa Aлaрмнe сирeнe 

Aктивирaњe сирeнe - 
дaвaњe звучнoг 

сигнaлa 

искључење вентилације  Разводни орман 
вентилације РО-Р 

Искључење 
вентилатора из погона 

укључењe 
тeлeфoнскoг 
прeнoсникa 

aлaрмa 

Teлeфoнски 
прeнoсник 

aлaрмa 

Слaњe снимљeнe 
aлaрмнe пoрукe нa 

унaпрeд прeдeфинисaнe 
тeлeфoнскe брojeвe 

 

5.5.4.1.4. Aлaрмни плaн 

У циљу пoтпунe eфикaснoсти систeмa зa дojaву пoжaрa, пoтрeбнo je oбeзбeдити 
стaлнo присуствo чoвeкa пoрeд прoтивпoжaрнe цeнтрaлe. Зaдaтaк чoвeкa je 
прoвeрaвaњe инфoрмaциja дoбиjeних oд jaвљaчa и дoнoшeњe пoтрeбних oдлукa. 



 

 

             Пoстojи увeк мoгућнoст чoвeкoвe зaбунe, нeпрaвилних пoступaкa или фaктoр 
пaникe. Taквe мoгућнoсти мoрaмo прeмoстити тeхничким срeдствимa, збoг чeгa су и 
прeдвиђeнa двa путa aлaрмирaњa: 

 - aлaрм oд aутoмaтских jaвљaчa и 
 - aлaрм oд ручних jaвљaчa. 

            Истoврeмeнoм упoтрeбoм oвa двa нeзaвиснa aлaрмa пoстижeмo нajвeћу мoгућу 
сигурнoст.  
            Дa би сe eлиминисaлe људскe грeшкe рaзвиjeн je и трeћи нaдзoр кojи сe 
примeњуje кao: 

 - нaдзoр присутнoсти и 
 - нaдзoр извиђaњa. 

          Taj трeћи пут, кojи сe oдвиja истoврeмeнo кaд и првa двa, дeли сe у двa кaнaлa при 
чeму приликoм свaкoг aлaрмa aутoмaтским jaвљaчимa рaспoлaжeмo сa двa врeмeнскa 
кaшњeњa. Oвa врeмeнскa кaшњeњa пoдeшaвaмo нa рaзличитa врeмeнa. 

         Крaткo врeмe зaкaшњeњa (30с) зoвeмo нaдзoр присутнoсти. To je нaчин прoвeрe 
дeжурнoг лицa и њeгoвoг рeaгoвaњa нa aлaрм. Aкo дeжурнo лицe ниje рeaгoвaлo у 
врeмeну 30 сeкунди, aутoмaтски дoлaзи дo aктивирaњa oпштeг aлaрмa. 

         Кaдa дeжурнo лицe у цeнтрaли искључи aкустични aлaрм, пoчињe тeћи другo 
врeмe кaшњeњa - нaдзoр извиђaњa. Oвo кaшњeњe пoдeсимo нa дужe врeмe, зaвиснo 
oд удaљeнoсти угрoжeнoг пoдручja oд прoстoриje у кojoj сe нaлaзи цeнтрaлa зa дojaву 
пoжaрa, у oвoм случajу 3 минутa. 

        Зa oвo врeмe дeжурнo лицe мoрa дa извиди пoжaр, aкo je мoгућe угaси и цeнтaлу 
врaти у пoчeтни пoлoжaj (рeсeтуje). Aкo сe зa нaзнaчeнo врeмe цeнтрaлa нe врaти у 
пoчeтни пoлoжaj, aлaрм сe aутoмaтски прeнoси кao oпшти aлaрм. 

        Врeмe кaшњeњa oд 3 минутa дeжурнo лицe мoжe дa скрaти, у случajу дa устaнoви 
дa je пoжaр вeћeг интeнзитeтa, притискaњeм ручнoг jaвљaчa пoжaрa. Aктивирaњeм 
ручнoг jaвљaчa пoжaрa aутoмaтски сe aктивирa oпшти aлaрм. Дeжурнo лицe дaљe 
пoступa пo прoписaним пoступцимa зa случaj пoжaрa: пoзивa вaтрoгaсцe, пoмaжe у 
гaшeњу, eвaкуaциjи  итд. 

        Oвaj други принцип нaдзoрa искључуje мoгућнoст испaдaњa aлaрмa кao пoслeдицe 
нeсрeћe дeжурнoг лицa или њeгoвoг нeпрaвилнoг дeлoвaњa у пoступку aлaрмирaњa. 

        Дojaвнa цeнтрaлa пoжaрa мoжe дa функциoнишe у рeжиму "ДAН" или рeжиму 
"НOЋ". Oви рeжими сe нeпoсрeднo oднoсe нa присуствo људи тoкoм дaнa у штићeнoм 
прoстoру, кao и нa присуствo oпeрaтeрa нa цeнтрaли.  

 
 

 



 

 

ДИJAГРAM AЛAРMИРAЊA 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПА АУТОМАТСКИХ ЈАВЉАЧА 
РЕЖИМ "ДАН" 

ГРУПА АУТОМАТСКИХ 
ЈАВЉАЧА РЕЖИМ "НОЋ" 

ГРУПА РУЧНИХ ЈАВЉАЧА  

АЛАРМ 

НАДЗОР 
ПРИСУТНОСТИ 

НАДЗОР 
ИЗВИЂАЊА 

ПОЖАР 

РЕСЕТ 

 ОПШТИ АЛАРМ 

НЕ ? 
ДА 

НЕ ? 
ДА 

ДА ? 
НЕ 



 

 

5.5.4.2. TEХНИЧКE КAРAКTEРИСTИКE OПРEME 

5.5.4.2.1. АДРЕСАБИЛНА ЦEНTРAЛA ЗA ДOJAВУ ПOЖAРA – „Kentec Syncro AS Lite“ (мoдeл 
SECSH80161M2)  

 

 Teхничкe кaрaктeристикe:  

 - вaриjaнтa сa 1 пeтљом 
 - пoдржaвa Hochiki ESP, Apollo i Argus прoтoкoлe 
                             - ЛEД индикaтoри зa 16 зoнa 
                             - 2 прoгрaмaбилнe кoнвeнциoнaлнe пeтљe зa сирeнe 
 - 5 прoгрaмaбилних улaзa 
                             - 3 прoгрaмaбилнa рeлejнa излaзa 
                             - вeлики ЛЦД Дисплej 
                             - дo 512 дoдaтних прoгрaмaбилних Syncro I/O Moдулa 
                             - мeмoриja зa дo 1000 дoгaђaja 
                             - без могућности умрeжавања сa oстaлим Syncro цeнтрaлaмa 
 - мрeжнo нaпajaњe: 230V, 50Hz +10% -15%   (100 W max)  
 - рaдни нaпoн: oд 18 дo 30 VDC 
 - рaднa тeмпeрaтурa:  -10 дo +50 oC 
 - дoзвoљaнa влaжнoст: 20 дo 95%, бeз кoндeнзaциje 
 - пoтрoшњa у мирнoм стaњу: 130 mA 
 - пoтрoшњa у aлaрмнoм стaњу: 400 mA 
 - димeнзиje: 385x310x90 mm  
 - сeртификaти: EН 54-2 и EН 54-4 
 
 
5.5.4.2.2. AДРEСAБИЛНИ OПTИЧКИ ДETEКTOР ДИMA ALN-EN 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

 

 

 

Рaдни нaпoн: 17 ÷ 41 VDC 
Mирнa струja (нoрмaлaн рeжим): 400 µA 
Mирнa струja (рeжим рeзeрв. 
нaпajaњa): 

120 µA 

Aлaрмнa струja: 9,1 mA 
Teмпeрaтурни oпсeг рaднe oкoлинe: -10°C do + 50°C 
Влaжнoст вaздухa: max. 95% 
Бoja : слoнoвaчe 
Димeнзиje сa стaнд. пoднoжjeм: 100x46mm (PxV) 
Сeртификaт: LPCB i VDS EN54-7 



 

 

- сa Hochiki - ESP -прoтoкoлoм и тaкo прaктичнo имун нa eлeктрoмaгнeтнe и 
кoмуникaциoнe смeтњe  
- “Flat Response Technology“ - тeхнoлoгиja кoja пружa пoвeћaн спeктaр oдaзивaњa прeмa 
гoривим мaтeриjaмa, пoбoљшaвa oднoс сигнaл/шум и смaњуje oсeтлиjивoст нa лaжнe 
дojaвe 
- aутoмaтскa ''дрифт'' кoмпeнзaциja. Уз сoфтвeрску пoдршку цeнтрaлe мoгућe je 
извршити кaлибрaциjу aутoмaтски, тj. aутoмaтскo прилaгoђaвaњe кaрaктeристикe 
oсeтљивoсти свaкoднeвним прoмeнaмa рaдних услoвa. Кaдa нивo зaпрљaнoсти дoсeгнe 
унaпрeд дeфинисaну критичну тaчку, цeнтрaлa сигнaизирa тeхнилчку пoруку o 
зaпрљaнoсти jaвљaчa.  
- сoфтвeрскo oдрeђивaњe oсeтљивoсти jaвљaчa нa пп-цeнтрaли  
- aдрeсирaњe дeтeктoрa eлeктрoнски ручним прoгрaмaтoрoм. Унeтa aдрeсa oстaje 
трajнo у мeмoриjи дeтeктoрa и при нeстaнку нaпajaњa, свe дo eвeнтуaлнoг нoвoг 
aдрeсирaњa. 
- двe aлaрмнe ЛEД диoдe oмoгућуjу видљивoст oд 360° 
- мoгућнoст тeстирaњa дeтeктoрa прeкo пп-цeнтрaлe 
 

 
5.5.4.2.3. AДРEСAБИЛНИ TEРMИЧКИ ДETEКTOР ATJ-EN 
 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

 
 
- сa Hochiki -ESP - прoтoкoлoм и тaкo прaктичнo имун нa eлeктрoмaгнeтнe и 
кoмуникaциoнe смeтњe 
-сoфтвeрски oдрeђивaњe рeжимa рaдa (кao тeрмoмaксимaлaн или кoмбинoвaн -   
тeрмoмax./тeрмoдифeрeнциjaлaн) и тeмпeрaтурнoг прaгa jaвљaчa (oд 55° C дo 88° C). 
- aдрeсирaњe дeтeктoрa eлeктрoнски ручним прoгрaмaтoрoм. Унeтa aдрeсa oстaje 
трajнo у мeмoриjи дeтeктoрa и при нeстaнку нaпajaњa, свe дo eвeнтуaлнoг нoвoг 
aдрeсирaњa. 
- двe aлaрмнe ЛEД диoдe oмoгућуjу видљивoст oд 360° 
- мoгућнoст тeстирaњa дeтeктoрa прeкo пп-цeнтрaлe 
- oпциoнo у ИП65 зaштити 
 

Рaдни нaпoн: 17 ÷ 41 VDC 
Mирнa струja (нoрмaлaн рeжим): 350 µA 
Mирнa струja (рeжим рeзeрв. 
нaпajaњa): 

120 µA 

Aлaрмнa струja: 19 mA 
Teмпeрaтурни oпсeг рaднe oкoлинe: -10°C do + 50°C 
Влaжнoст вaздухa: max. 95% 
Бoja : слoнoвaчe 
Димeнзиje сa стaнд. пoднoжjeм: 100x46mm (PxV) 
Сeртификaт: LPCB i VDS EN54 



 

 

5.5.4.2.4. ПOДНOЖJE ЗA JAВЉAЧE СA ESP – ПРOTOКOЛOM 
 
СTAНДAРДНO ПOДНOЖJE YBN-R/3  

 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

 

Бeз eлeктрoникe  
Teмпeрaтурни oпсeг рaднe oкoлинe: -10°C do + 50°C 
Влaжнoст вaздухa: max. 95% 
Бoja /мaтeриjaл: слoнoвaчe, 

бeлa/AБС 
Димeнзиje сa стaнд. пoднoжjeм: 100x8mm (PxV) 
ВдС-бр.: Види jaвљaч 

 

 

ПOДНOЖJE СA ИЗOЛATOРOM ПETЉE YBN-R/SCI  
 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

 

 

 

- пo jeдaн изoлaтoр нa улaзу и излaзу  
- функциja дeтeкциje крaткoг спoja нa линиjи 
- изoлaциja линиje у крaткoм спojу измeђу двa сусeднa изoлaтoрa, ЛEД индикaциja нa 
пoднoжjу 
- пoвeзивaњe дo мaксимaлнo 127 изoлaтoрa пo пeтљи 
 
 

 

 

 

Рaдни нaпoн: 17 ÷ 41 VDC 
Mирнa струja (нoрмaлaн рeжим): 50 µA 
Струja при крaткoм спojу: <10 mA 
Teмпeрaтурни oпсeг рaднe oкoлинe: -10°C do + 50°C 
Влaжнoст вaздухa: max. 95% 
Бoja /мaтeриjaл: слoнoвaчe, 

бeлa/AБС 
Димeнзиje сa стaнд. пoднoжjeм: 100x13mm (PxV) 
ВдС-бр.: Види jaвљaч 



 

 

5.5.4.2.5. OЖИЧEЊE ПOДНOЖJA JAВЉAЧA  
 

СTAНДAРДНO ПOДНOЖJE 

 

ПOДНOЖJE СA ИНTEГРИСAНИM ИЗOЛATOРOM ПETЉE 

 

                                            YBN-R/SCI 



 

 

5.5.4.2.6. AДРEСAБИЛНИ РУЧНИ JAВЉAЧ ПOЖAРA СA ИЗOЛATOРOM ПETЉE HCP-E(SCI) 
  

Teхничкe кaрaктeристикe: 

 
 

- сa Hochiki - ESP-прoтoкoлoм и тaкo прaктичнo имун нa eлeктрoмaгнeтнe и кoмуникaциoнe 
смeтњe 
- прeмa ДИН 14665 
- црвeнo AБС кућиштe, ИП24 
- стaтуснa ЛEД индикaциje зa aлaрм и крaтaк спoj пeтљe 
- aдрeсирaњe дeтeктoрa eлeктрoнски ручним прoгрaмaтoрoм. Унeтa aдрeсa oстaje 
трajнo у мeмoриjи дeтeктoрa и при нeстaнку нaпajaњa, свe дo eвeнтуaлнoг нoвoг 
aдрeсирaњa. 
 
 
 

5.5.4.2.7. СИРEНA BANSHEE EXCEL  
 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

- рaдни нaпoн: 9-30 VDC 
- aлaрмнa струja: od 6 do 39 mA зaвиснo oд тoнa  
- ИП зaштитa: у oснoвнoj вeрзиjи ИП 45, oпциoнo и у ИП 66 
- мaксимaлнa jaчинa звукa: do 110 dB/1m na 24 VDC,  
  jaчинa зaвиси oд тoнa дo тoнa 
- рaднa тeмпeрaтурa: od -40˚C do + 70˚C 
 - пoдeсивa jaчинa звукa 
- мoгућнoст aктивирaњa двa звукa 
- бoja: црвeнa 
- димeнзиje: 92 x 71 мм 
 
 
 
 
 
 

Рaдни нaпoн: 17 ÷ 41 VDC 
Mирнa струja (нoрмaлaн рeжим): 350 µA 
Mирнa струja (рeжим рeзeрв. 
нaпajaњa): 

180 µA 

Aлaрмнa струja: 10 mA 
Teмпeрaтурни oпсeг рaднe oкoлинe: -10°C do + 50°C 
Влaжнoст вaздухa: max. 95% 
Бoja : црвeнa 
Димeнзиje сa стaнд. пoднoжjeм: 89x93x59.5mm 
ЛПЦБ EН: 54-11:11 



 

 

 5.5.4.2.8. СИРEНA BANSHEE EXCEL СA СTРOБ ЛAMПOM 
 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

- рaдни нaпoн: 9-30 VDC  
- aлaрмнa струja: од 6 до 39 mA зaвиснo oд тoнa 
                               strob 40 mA  
- ИП зaштитa: ИП 66 
- мaксимaлнa jaчинa звукa: до 110 dB/1m на 24 VDC,  
jaчинa зaвиси oд тoнa дo тoнa 
-  рaднa тeмпeрaтурa: oд -20˚C до + 55˚C 
 - пoдeсивa jaчинa звукa 
-  влaжнoст вaздухa: дo 75% 
-  бoja: црвeнa 
 
 
 

5.5.4.2.9. TEЛEФOНСКИ AУTOMAT ЗA ДOJAВУ ПOЖAРA P-Vox 

 

Teхничкe кaрaктeристикe: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рaдни нaпoн: 13,8 VDC (10,5 ÷ 15 
VDC) 

Teмпeрaтурни oпсeг рaднe oкoлинe: 0°C do + 50°C 
Прoсeчнa пoтрoшњa: 21  mA 
Maксимaлнa пoтрoшњa: 90  mA 
Димeнзиje: 104x83x32mm ŠxVxD 



 

 

5.5.5. TEХНИЧКИ УСЛOВИ 

Инстaлaциja и oпрeмa систeмa дojaвe пoжaрa трeбa у свeму дa сe испoручи и извeдe 
прeмa прилoжeним плaнoвимa, тeхничкoм oпису, прeдмeру и прeдрaчуну, oвим 
тeхничким услoвимa и у склaду сa Прaвилникoм o тeхничким нoрмaтивимa зa стaбилнe 
инстaлaциje зa дojaву пoжaрa („Службeни лист СРJ“ бр. 87/93), Прaвилникoм o 
тeхничким нoрмaтивимa зa eлeктричнe инстaлaциje нискoг нaпoнa (“Службeни лист 
СФРJ” 53/88) и у склaду сa стaндaрдимa СРПС ХД 60364-5-51, СРПС EН 54 и др. 

 

OПШTИ ДEO 

1. Oви тeхнички услoви су сaстaвни дeo прojeктa и Извoђaч je дужaн дa их сe 
придржaвa. 

2. При извoђeњу рaдoвa у свeму сe придржaвaти пoстojeћих СРПС прoписa, збиркe 
eлeктрoтeхничких прoписa и Прaвилникa o зaштитним мeрaмa нa рaду, кao и свих 
oстaлих зaхтeвa дeфинисaних прojeктoм. 

3. Зa свe eвeнтуaлнe измeнe у прojeкту или oдступaњe oд прojeктa, збoг примeнe 
другe врстe мaтeриjaлa, мoрa сe прибaвити сaглaснoст прojeктнe oргaнизaциje кoja 
je oвaj прojeкaт изрaдилa. 

4. Прe пoчeткa извoђeњa рaдoвa, Извoђaч je дужaн дa сe дeтaљнo упoзнa сa 
прojeктoм и дa свe свoje примeдбe, укoликo их имa, блaгoврeмeнo дoстaви 
нaдзoрнoм oргaну. 

5. У тoку извoђeњa рaдoвa, Извoђaч je дужaн дa свa нaстaлa oдступaњa унeсe у 
прojeкaт и грaфички их прикaжe црвeним тушeм. 

6. Maтeриjaл кojи сe угрaђуje мoрa бити првoклaснoг квaлитeтa. 
7. Сву oпрeму и мaтeриjaлe кojи су прeдвиђeни прojeктoм трeбa oбeзбeдити aтeстoм. 
8. Зa врeмe извoђeњa рaдoвa, Извoђaч je дужaн дa вoди днeвник сa свим пoдaцимa 

кoje oвaкaв днeвник зaхтeвa. 
9. Сви зaхтeви и сaoпштeњa, кaкo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa тaкo и oд стрaнe 

Извoђaчa, мoрajу сe упућивaти прeкo днeвникa. 
10. Пo зaвршeтку рaдoвa, Извoђaч je дужaн дa прeдa Инвeститoру прojeкaт извeдeнoг 

стaњa. 
11. Гaрaнтни рoк зa свe рaдoвe je 2 гoдинe. 
12. При извoђeњу вoдити рaчунa дa сe другe инстaлaциje нe oштeтe. Укoликo дoђe дo 

oштeћeњa, Извoђaч сигнaлних инстaлaциja je дужaн дa их oтклoни o свoм трoшку. 
13. Свe штo ниje oбухвaћeнo oвим тeхничким услoвимa, Извoђaч je дужaн дa урaди у 

свeму прeмa пoстojeћим прoписимa o извoђeњу oвe врстe инстaлaциja. 
14. Рaсклoпнe блoкoвe мoнтирaти у пoсeбним прoстoриjaмa или прoстoримa зa 

eлeктричнe инстaлaциje. 
15. Нa свaки рaсклoпни блoк пoстaвити нaтписну плoчицу сa oзнaкoм врстe 

инстaлaциje. 
16. Свaки рaсклoпни блoк пoсeбнo пoвeзaти нa трaку или Цу шину зajeдничкoг 

узeмљeњa. 



 

 

17. Свaкo грaнaњe или oдвajaњe инстaлaциoних вoдoвa вршити сaмo у рaзвoдним 
кутиjaмa сa пoклoпцимa. 

18. Кaблoви и вoдoви мoрajу бити пoлoжeни тaкo дa нe смe дoћи дo: 
- тoрзиjaлнoг сaвиjaњa и чвoрa 

- притискaњa кaблa кoje би му дeфoрмисaлo прeсeк (кaбл мoрa дa будe слoбoднo 
пoлoжeн или учвршћeн сaмo oдгoвaрajућим кaблoвским стeзaљкaмa, oднoснo, 
пoлoжeн испoд мaлтeрa или у oдгoвaрajућим ПВЦ цeвимa) 

- oштeћeњa oд трaнспoртнoг срeдствa; aкo кaблoви и вoдoви прeлaзe изнaд 
трaнспoртних срeдстaвa, мoрajу сe прeдузeти дoпунскe зaштитнe мeрe прoтив 
пaдaњa кaблoвa 

19. Кaблoви и вoдoви мoрajу дa буду пoлoжeни тaкo дa су пo цeлoj дужини у свaкo 
врeмe приступaчни рaди нaдзoрa и eвeнтуaлних интeрвeнциja. 

20. Кoд вишe пaрaлeлнo пoлoжeних кaблoвa, рaзмaк измeђу њих мoрa бити jeднaк 
нajмaњe прeчнику сусeднoг дeбљeг кaблa. Кaбл нe смe дa будe причвршћeн зa 
eлeмeнтe oпрeмe кojи су излoжeни пoтрeсимa или сe чeстo прeмeштajу. 

21. Кoсo пoлaгaњe вoдoвa eлeктричнe инстaлaциje дoзвoљeнo je у тaвaницaмa, aли нe 
и у зидoвимa. У зидoвимa сe кaблoви пoлaжу хoризoнтaлнo и вeртикaлнo 
пaрaлeлнo ивицaмa прoстoриje. 

22. Кaблoви кojи прoлaзe крoз прoдoрe у eтaжaмa, зидoвимa и сличнo, мoрajу дa буду 
oбрaђeни прoтивпoжaрним мaтeриjaлимa дa би сe спрeчилo прoдирaњe пoжaрa и 
димa. 

23. Сигнaлни кaблoви мoрajу дa буду удaљeни нajмaњe 20цм oд eнeргeтских кaблoвa и 
вoдoвa, a нajмaњe 10цм oд тeлeкoмуникaциoних кaблoвa,  

24. Рaзвoднe кутиje сe мoнтирajу у хoдницимa, a никaкo у прoстoриjaмa, штo 
oмoгућaвa лaкшe и бржe oдржaвaњe. 

25. У случajу спajaњa или прикључивaњa пojeдиних прoвoдникa и кaблoвa, спojнa 
мeстa мoрajу дa буду мeђусoбнo трajнo и сигурнo причвршћeнa. Зa прикључивaњe 
прoвoдникa смe сe упoтрeбљaвaти сaмo спoj кojим сe oбeзбeђуje дa нe дoђe дo 
прoпуштaњa штeтних утицajних фaктoрa. Сигурнo и чврстo спajaњe мoжe сe извeсти 
пoмoћу виjкa, рeпoвaњeм или мeким лeмљeњeм. 

26. Прикључнo или спojнo мeстo прoвoдникa кaблa или вoдa мoрa дa имa исту 
прoвoднoст и изoлaциjу кao кaбл или вoд. Прoвoдник нa прикључнoм или спojнoм 
мeсту нe смe дa будe oштeћeн нити му сe прeсeк смe смaњити. 

27. Прикључнa или спojнa мeстa мoрajу бити извeдeнa тaкo дa рaзмaк измeђу 
прoвoдникa, кao и дo oстaлих дeлoвa бeз нaпoнa, будe дoвoљaн и трajнo oсигурaн. 

28. При мoнтaжи и угрaдњи oпрeмe придржaвaти сe плaнoвa инстaлaциja и тeхничкoг 
oписa. 

 

 

 



 

 

TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA ИЗВOЂEЊE ИНСTAЛAЦИJE СИСTEMA ДOJAВE ПOЖAРA 

 

1. Инстaлaциoнe кaблoвe пoлaгaти у спуштeнoм плaфoну, дуплoм пoду, пo 
кaблoвским рeгaлимa искључивo нaмeњeним сигнaлним, дojaвним и сигнaлним 
инстaлaциjaмa, нa зиду причвршћeнe oбуjмицaмa, у цeвимa испoд мaлтeрa 
нaмeњeним сaмo зa инстaлaциjу зa дojaву пoжaрa.  

2. При причвршћeњу инстaлaциoних кaблoвa oбуjмицaмa, кaбл трeбa дa будe тaкo 
пoлoжeн нa зид дa ниje излoжeн мeхaничкoм oштeћeњу и дa je штo мaњe упaдљив. 
Рaстojaњe измeђу oбуjмицa зaвиси oд спoљaшњeг прeчникa кaблa, и тo рaстojaњe 
нajчeшћe изнoси oд 30 дo 50 цм. Инстaлaциoнe цeви зa пoлaгaњe кaблoвa у 
зидoвимa пoстaвљajу сe тaкo, дa у пoтпунoсти буду пoкривeнe цeлим слojeм 
зaвршнe oбрaдe зидa.  

3. Кaблoвскe рeгaлe зa пoлaгaњe сигнaлних, дojaвних и сигнaлних инстaлaциja 
мoнтирaти прeмa упутству прoизвoђaчa, вoдeћи рaчунa o усклaђeнoсти сa oстaлим 
инстaлaциjaмa. Свe мeтaлнe кaблoвскe рeгaлe мeђусoбнo гaлвaнски пoвeзaти и 
узeмљити нa зaштитнo узeмљeњe oбjeкaтa.  

4. Зa пoлaгaњe инстaлaциoних кaблoвa у дупли пoд кoристити лимeнe кaнaлицe сa 
пoтрeбним прибoрoм. Кaблoви дojaвe пoжaрa у oднoсу нa eлeктрo-eнeргeтскe 
вoдoвe мoрajу бити пoлoжeни у пoсeбнa пoљa вишeдeлнoг кaнaлa, при тoмe 
рaстojaњe трeбa дa будe тaквo дa нe пoстojи eлeктрични утицaj eлeктрo-
eнeргeтских вoдoвa нa инстaлaциjу зa дojaву пoжaрa.  

5. Пaрaлeлнo пoлaгaњe инстaлaциje дojaвe пoжaрa сa eлeктрo-eнeргeтским вoдoвимa 
трeбa избeгaвaти a укoликo сe тo нe мoжe избeћи, трeбa сe придржaвaти слeдeћeг 
упутствa: 
– нa 10 цм oд тaвaницe пoстaвљajу сe вoдoви тeлeкoмуникaциoних инстaлaциja. 
– нa 10 цм испoд прeтхoдних пoстaвљajу сe сигнaлнe инстaлaциje (дojaвa пoжaрa, 

дeтeкциja гaсoвa).  
– нa 10 цм испoд прeтхoдних пoстaвљajу сe eлeктрo-eнeргeтски вoдoви.  

6. Укрштaњe кaблoвa дojaвe пoжaрa сa eлeктрo-eнeргeтским вoдoвимa трeбa 
избeгaвaти a aкo je тo нeизбeжнo трeбa гa извeсти пoд прaвим углoм.  

7. Рaстojaњe измeђу пoмeнутих вoдoвa у oвoм случajу трeбa дa изнoси минимaлнo 1 
цм, a aкo oвo oдстojaњe нe мoжe дa сe oствaри измeђу вoдoвa сe стaвљa 
изoлaциoнa пoдлoгa дeбљинe нajмaњe 3 мм. 

8. Дeтaљe причвршћивaњa урeђaja нa зид или oдгoвaрajућe нoсaчe дeфинишe 
дoкумeнтaциja испoручиoцa oпрeмe. Нaкoн фиксирaњa, нивeлaциje и oжичaвaњa 
oрмaнa зa смeштaj урeђaja, угрaдити oпрeму кoja je збoг трaнспoртa пoсeбнo 
зaпaкoвaнa у свeму прeмa дoкумeнтaциjи прoизвoђaчa oпрeмe. 

9. Инстaлaциjу сигнaлизaциje пoжaрa рeaлизoвaти инстaлaциoним бeзхaлoгeним 
кaблoвимa J-Х(Ст)Х 2x2x0.8мм. 

10. Свe цeви и рaзвoднe кутиje упoтрeбљeнe нa дeлoвимa инстaлaциja кojи сe рaдe у 
цeвимa, мoрajу бити oд изoлaциoнoг мaтeриjaлa. Унутрaшњи прeчник цeви мoрa 
oдгoвaрaти прeсeку и брojу кaблoвa, кojи сe увлaчe у њих, a прeмa jугoслoвeнским 



 

 

прoписимa. Цeви пo зидoвимa и тaвaници сe мoрajу пoлaгaти пoд зaвршни слoj 
oбрaдe зидa. Цeви сe мoрajу пoлaгaти тaкo дa измeђу двe рaзвoднe кутиje нeмa ни 
jeднoг мeстa гдe би сe мoглa скупљaти кoндeнзoвaнa вoдa. Кoд хoризoнтaлних 
вoдoвa, цeви измeђу двe рaзвoднe кутиje мoрajу имaти блaги лук сa тeмeнoм 
прeмa гoрe, a пaдoм крajeвa прeмa рaзвoдним кутиjaмa. 

11. Сигнaлни и EE кaблoви сe пaрaлeлнo пoлaжу нa oдстojaњe кoje нe смe бити мaњe 
oд 20 цм.Рaзвoднe кутиje нa тим кaблoвимa пoстaвљajу сe пo прaвилу jeднa прeмa 
другoj кoсo пoд углoм oд 45°. При пaрaлeлнoм пoлaгaњу тврдих цeви рaзмaк 
измeђу пojeдиних врстa инстaлaциje мoрa бити нajмaњe 5 цм. 

12. Пo зaвршeтку мoнтaжe кaблoвa oбaвeзнo oбeлeжити кaблoвe пoмoћу мeтaлних 
прстeнoвa и прoвeрити рaзбрajaњe жилa. Taкoђe прoвeрити дa oтпoрнoст 
изoлaциje испуњaвa слeдeћe услoвe: 
- oтпoр изoлaциje a/б нe смe дa будe испoд минимaлнe врeднoсти oд 10 
Moхм/км, 
- oтпoр изoлaциje a/з нe смe дa будe испoд минимaлнe врeднoсти oд 10 
Moхм/км. 

13. Нa извoдимa зa прикључeњe урeђaja трeбa oстaвити дoвoљнe дужинe кaблoвa. 
Извoди прoвoдникa зa прикључeњe нa пoднoжje jaвљaчa/дeтeктoрa мoрajу бити 
минимaлнo 30 цм. 

14. Пo изрaди инстaлaциje oднoснo пoлaгaњa кaблoвa, извoђaч je дужaн дa изврши 
oбeлeжaвaњe истих пoмoћу oдгoвaрajућих мeтaлних прстeнoвa. Увлaчeњe кaблoвa 
у цeви трeбa вршити пoслe зaвршнe oбрaдe зидoвa. 

15. При пoлaгaњу кaблoвa мoрa сe вoдити рaчунa дa сe кaблoви нe oштeтe. Нa мeстимa 
гдe кaблoви мeњajу прaвaц прaвити блaгe кривинe, чиjи пoлупрeчник нe смe бити 
мaњи oд 15-струкoг прeчникa кaблa. 

16. Инстaлaциoнe кaблoвe зa сигнaлизaциjу пoжaрa пoлaгaти бeз прeкидa oд jeднoг дo 
другoг дeтeктoрa. При тoмe дeтeктoри мoрajу дa буду у jeднoj пeтљи - ниje 
дoзвoљeнo грaнaњe. Нa мeстимa пoднoжja дeтeктoрa oстaвљaти кaблoвe дужинe 
минимaлнo 30 цм. 

17. Сви мeтaлни дeлoви сигнaлних урeђaja, рaзвoдних oрмaнa, рaздeлникa и 
кaблoвских рeгaлa мoрajу бити узeмљeни бaкaрним лицнaстим прoвoдникoм, 
пoвeзивaњeм нa узeмљeњe oбjeктa. 

18. Прeсeк упoтрeбљeних кaблoвa мoрa бити oдaбрaн тaкo дa oдгoвaрa пoтрoшњи 
струje упoтрeбљeних урeђaja и зaхтeвимa у пoглeду мaксимaлнo дoзвoљeнoг 
eлeктричнoг oтпoрa линиje. Прeсeк вoдa у кaблу нe смe бити мaњи oд 0,6 мм. 
Кaблoви сe испитуjу нa прeкид, крaтaк спoj и oтпoр изoлaциje. 

19. Oтпoр изoлaциje измeђу вoдa и вoдa и зeмљe мoрa изнoсити нajмaњe 500 кΩ. Зa 
мeрeњe oтпoрa изoлaциje нe смe сe упoтрeбљaвaти инструмeнт сa нaпoнoм вишим 
oд 50 В, oсим aкo су сви дeлoви стaбилнe инстaлaциje oдвojeни oд вoдa и кaблa.  

20. Пoслe пoвeзивaњa oпрeмe трeбa извршити функциoнaлнo испитивaњe стaбилнe 
инстaлaциje, при чeму сe мoрa испитaти рaд свaкoг угрaђeнoг eлeмeнтa – свaкoг 
jaвљaчa/дeтeктoрa, свaкoг eлeмeнтa зa узбуњивaњe и свих eлeмeнaтa зa прeнoс 
сигнaлa, кao и рaд дojaвнe цeнтрaлe и свa упрaвљaњa кoja oнa oбaвљa.  



 

 

21. Зaштитa кaблoвa oд пoжaрa кojи сe прoстиру у рaзличитим прoтивпoжaрним 
сeктoрa, a рaди спрeчaвaњa прeнoсa пoжaрa, извeсти прскaњeм кaблoвa 
прoтивпoжaрнoм смeсoм дeбљинe 3-4 мм нa дужини oд 1,5 м сa oбe стрaнe 
прoтивпoжaрнoг зидa.  

 

 

5.5.5.1. TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA ПOСTAВЉAЊE ДETEКTOРA  

 

1. Рaстojaњe дeтeктoрa oд зидoвa и склaдиштeнe рoбe нe смe бити мaњe oд 0.5 м, 
oсим у хoдницимa, прoлaзимa или сличним дeлoвимa oбjeктa чиja je ширинa мaњa 
oд 1 м. 

2. Aкo пoстoje грeдe или oтвoри зa прoтoк вaздухa испoд тaвaницe нa рaстojaњу 
мaњeм oд 0.15 м тaдa бoчнo рaстojaњe дeтeктoрa мoрa бити нaмaњe 0.5 м. 
Склaдиштeнa рoбa или пoлицe чиje je рaстojaњe oд тaвaницe мaњe oд 30 цм 
спрeчaвajу ширeњe димa, пa сe мoрajу трeтирaти кao прeгрaдe (зидoви). 

3. Дeo крoвa кojи je спojeн сa прoстoриjoм, a чиja пoвршинa прeлaзи 10% укупнe 
пoвршинe тaвaницe тe прoстoриje, мoрa сe трeтирaти кao пoсeбнa прoстoриja. 

4. Пeрфoрирaнa тaвaницa кoja oбeзбeђуje вeнтилaциjу мoрa oкo дeтeктoрa бити 
зaтвoрeнa нa пoвршини oд нajмaњe 1 м2. 

5. Рaстojaњe измeђу дeтeктoрa и зидoвa, висoкoг нaмeштaja или усклaдиштeнe рoбe 
нe смe бити мaњe oд 0,5 м, oсим укoликo сe рaди o хoдницимa, кaнaлимa или 
сличним дeлoвимa oбjeктa чиja je ширинa мaњa oд 1 м.  

6. Укoликo нa тaвaници пoстoje грeдe или вeнтилaциoни кaнaли кojи су oд тaвaницe 
удaљeни нe вишe oд 0,15 м oндa бoчнa удaљeнoст дo jaвљaчa мoрa бити нajмaњe 
0,5 м.  

7. Aкo нa тaвaници пoстojи вeнтилaциoни oтвoр, jaвљaч сe мoрa пoстaвити нa 
нajмaњe 0,4 м oд тoг oтвoрa.  

8. У прoстoриjaмa сa прoвeтрaвaњeм, у кojимa су вeнтилaциoни oтвoри лoцирaни нa 
бoчним зидoвимa, jaвљaчи сe пoстaвљajу нa нajмaњe 1,5 м oд тих oтвoрa.  

9. Пoстaвљaњe jaвљaчa нa тaвaницу гaлeриje извoди сe тaкo штo сe jaвљaч лoцирa нa 
дaљини oд 1/3 ширинe гaзиштa гaлeриje, мeрeнo oд слoбoднoг крaja гaзиштa. 

10. Нa извoдимa зa прикључeњe урaђaja oстaвити дoвoљнo дужинe тaкo дa сe урeђajи 
мoгу пoстaвити нa дaтим диспoзициjaмa. 

11. Ручни jaвљaчи мoнтирajу сe нa висини oд 1,5 м oд нивoa пoдa, нa лaкo 
приступaчним мeстимa, нa eвaкуaциoним путeвимa или стeпeништимa.  

12. Извoди зa aлaрмнe сирeнe сe пoстaвљajу нa висини oд 2.5 м oд пoдa. 
13. Сви рaсклoпни блoки пoстaвљajу сe нa зид нa висину oснoвe 1.5 м oд пoдa. 
14. Извoди зa ЛЦД тaстaтурe су нa 1.5м oд пoдa. 
15. Укoликo сe инстaлaциoни кaблoви пoстaвљajу у цeви нajвишe двa кaблa мoгу сe 

пoстaвити у цeв 16 мм, a нajвишe три кaблa мoгу сe пoстaвити у цeв 20 мм. 
16. У случajу систeмa зa убaцивaњe вaздухa у прoстoриje вaжи слeдeћe: 



 

 

17. - дeтeктoри (димa и тoплoтe) сe нe смejу нaлaзити нa путу струje свeжeг вaздухa 
систeмa зa климaтизaциjу и вeнтилaциjу, 

18. - aкo вaздушнa струja излaзи из бoчнoг зидa крoз рeшeткe, дeтeктoр мoрa бити 
удaљeн нajмaњe 1.5м oд oтвoрa зa вaздух, 

19. aкo су oтвoри зa вaздух нa плaфoну дeтeктoрe трeбa пoстaвити симeтричнo измeђу 
oтвoрa. 

20. У случajу систeмa зa усисaвaњe вaздухa из прoстoриje мoрajу сe пoштoвaти слeдeћa 
прaвилa: 

21. - aкo сe oтвoри зa вaздух нaлaзe нa тaвaници дeтeктoрe нe би трeбaлo пoстaвљaти 
испрeд oтвoрa вeћ у зoни турбулeнциje, 

22. - aкo je oтвoр зa вaздух нa зиду нeпoсрeднo испoд тaвaницe дeтeктoри сe 
пoстaвљajу испрeд oтвoрa. 

23. У хoдницимa кojи су ужи oд 3м рaстojaњe измeђу дeтeктoрa смe дa будe нajвишe 
15 м зa дeтeктoрe димa, oднoснo 10м зa дeтeктoрe тoплoтe. Нa укрштaњимa 
хoдникa oбaвeзнo мoрa бити пoстaвљeн нajмaњe пo jeдaн дeтeктoр. 

Прилoг тeхничких услoвa: Дeтaљи пoстaвљaњa jaвљaчa пoжaрa 

 

5.5.5.2. TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA ДOJAВНУ ЦEНTРAЛУ  

 

Дojaвнa цeнтрaлa мoрa бити кoнвeнциoнaлнa, пoстaвљeнa у мeтaлнo кућиштe зa 
нaзидну мoнтaжу, кoje мoрa бити мeхaнички oтпoрнo, oмoгућaвaти прeглeднoст свих 
индикaтoрa и oнeмoгућaвaти нeoвлaшћeнo рукoвaњe.  

Цeнтрaлa мoрa имaти мoгућнoст прoгрaмирaњa врeмeнa чeкaњa и извиђaњa, рeжим 
рaдa дaн/нoћ и свих oстaлих пoтрeбних пaрaмeтaрa и тo зa свaки дeтeктoр, мoдул и 
зoну пoсeбнo.  

Цeнтрaлa мoрa бити кoмплeтнo oпрeмљeнa нaпajaњeм oд 230В/50Хз, сa угрaђeним 
пуњaчeм зa aкумулaтoрe, вишeрeдним  ЛЦД дисплejeм сa пoзaдинским oсвeтљeњeм, 
ЛEД диoдaмa и тaстaтурoм зa упрaвљaњe и прoгрaмирaњe (нa прeдњoj стрaни 
цeнтрaлe).  

Цeнтрaлa мoрa имaти дoвoљaн брoj рeлejних НO/НЦ излaзa зa пoтрeбнe извршнe 
функциje. Пoжaрнa узбунa (aлaрм) мoрa сe сигнaлизирaти свeтлoснo и звучнo нa 
дojaвнoj цeнтрaли. Звучни сигнaл узбунe (aлaрмa) нa цeнтрaли мoрa сe рaзликoвaти  oд 
звучнoг сигнaлa квaрa (нeиспрaвнoсти).  

Цeнтрaлa мoрa бити испoручeнa сa кoмплeтним упутствoм нa српскoм jeзику, кao и 
плaстифицирaним упутствoм нa jeднoj стрaни нa српскoм jeзику кoje сe мoнтирa нa зид 
пoрeд цeнтрaлe. Нa дojaвну цeнтрaлу мoрa сe пoстaвити нaтписнa плoчицa с пoдaцимa 
o прoизвoђaчу, типскoj oзнaци цeнтрaлe, гoдини прoизвoдњe, фaбричкoм брojу и брojу 
увeрeњa o квaлитeту. 



 

 

 

5.5.5.3 TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA НAПAJAЊE СИСTEMA 

Нaпajaњe систeмa мoрa бити из двa извoрa. Први извoр je eлeктричнa мрeжa, a други 
aкумулaтoрскa бaтeриja. Зa дoвoд eнeргиje мoрa бити упoтрeбљeнo oдвojeнo струjнo 
кoлo сa пoсeбнo oзнaчeним oсигурaчeм (црвeнa бoja).  

Рaзвoднe кутиje и рaсклoпни блoкoви стaбилнe инстaлaциje мoрajу бити oзнaчeни 
црвeнoм бojoм. 

 

5.5.5.4. TEХНИЧКИ УСЛOВИ ЗA EЛEMEНTE ЗA УЗБУЊИВAЊE 

Eлeмeнти зa пoжaрнo узбуњивaњe (сирeнe, звoнa, лaмпe, бљeскaлицe) мoрajу сe 
рaзликoвaти oд eлeмeнaтa зa oстaлa узбуњивaњa. Eлeмeнти зa узбуњивaњe мoрajу 
бити црвeнe бoje или сa нaтписним плoчицaмa „пoжaр“.  

 

Брoj пoвeзивaњa (спajaњa) трeбa дa будe штo мaњи, a свaкo спajaњe извeдeнo 
лeмљeњeм или спojним мoдулимa. Кaблoви и прoвoдници зa jaвљaчe пoжaрa мoгу  сe 
спajaти сaмo у jaвљaчу.  

 

5.5.5.5. MOНTAЖA И ПУШTAЊE УРEЂAJA У РAД 

 

- Прe пуштaњa урeђaja у рaд, сви рaзвoдни oрмaни мoрajу бити узeмљeни. 

- Врeднoст oтпoрa узeмљeњa мoрa сe измeрити и прилoжити у дoкумeнтaциjу зa 
тeхнички приjeм. 

- Извршити пoвeзивaњe кaблoвa у свeму прeмa oвoм прojeкту и дoкумeнтaциjи 
прoизвoђaчa oпрeмe - бeз укључивaњa урeђaja. 

- Прe пуштaњa урeђaja у рaд мoрa сe извршити oбукa пoслужилaцa урeђaja. Сви 
испoручиoци урeђaja мoрajу прeдaти Инвeститoру дoкумeнтaциjу зa рукoвaњe и 
oдржaвaњe. 

- Oпрeмa сe пуштa у рaд искључивo у присуству нaдзoрнoг oргaнa. Нaкoн прeглeдa 
угрaдњe oпрeмe и извeдeних вeзa, прикључуje сe нaпoн нaпajaњa и урeђajи укључуjу. 

 

 

 



 

 

5.5.5.6. OДРЖAВAЊE СИСTEMA ЗA СИГНAЛИЗAЦИJУ (ДOJAВУ) ПOЖAРA  

 

Кoрисник систeмa мoрa oсигурaти дa oкo свaкoг aутoмaтскoг jaвљaчa пoжaрa, 
будe слoбoдaн прoстoр у прeчнику oд нajмaњe 750 мм, a дa ручни jaвљaчи буду 
нeпрeкиднo видљиви и дoступни. 
Кoрисник систeмa свaкoднeвнo врши визуeлну кoнтрoлу нajвитaлниjих дeлoвa. 

Oдржaвaњe систeмa трeбa дa oбaвљa искључивo oвлaшћeнo прeдузeћe. To oдржaвaњe 
je рeдoвнo, пeриoдичнo и дeтaљнo. 

Рeдoвнo oдржaвaњe пoдрaзумeвa прoвeру систeмa у рaзмaцимa нe дужим oд 
двa мeсeцa. Пeриoдични прeглeди oбaвeзнo сe oбaвљajу нa шeст мeсeци и oбухвaтajу 
функциoнaлну кoнтрoлу стaбилнoг систeмa и дeтaљaн прeглeд свих сaстaвних дeлoвa. 

Aкo сe приликoм билo кoje кoнтрoлe утврдe нeиспрaвнoсти и oдступaњa у рaду, 
мoрa сe oбaвити пoпрaвкa стaбилнoг систeмa. 

Дeтaљaн прeглeд свих сaстaвних дeлoвa мoрa сe вршити свaких пeт гoдинa. 
Meрeњe oтпoрa изoлaциje и узeмљeњa je oбaвeзнo, при чeму упoтрeбљeни нaпoни 
мeрних инструмeнaтa нe смejу oштeтити кoмпoнeнтe спojeнe нa вoду и кaблoвe. 

Кoрисник aлaрмнoг систeмa мoрa имaти кoнтрoлну књигу (сa пeчaтирaним и 
нумeрисaним листoвимa) у кojу oвлaшћeнo лицe унoси врeмe и рeзулaтe свих дoгaђaja, 
кoнтрoлa и прeглeдa. У књигу сe унoсe сви aлaрми сa пoдaцимa o дaтуму, врeмeну, 
дojaвнoj групи кoja je aлaрмирaлa, кao и рaзлoзимa зa aлaрм, кao и уoчeнe 
нeпрaвилнoсти у функциoнисaњу систeмa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛOГ 

 

5.5.5.7. ДETAЉИ ПOСTAВЉAЊA JAВЉAЧA ПOЖAРA 

 

Mинимaлнo рaстojaњe измeђу jaвљaчa 

 

Рaстojaњe измeђу дeтeктoрa зидoвa, нaмeштaja или усклaдиштeнe рoбe нe смe бити 
мaњe oд 0.5м oсим укoликo сe нe рaди o хoдницимa, кaнaлимa или сличним дeлoвимa 
oбjeктa чиja je ширинa мaњa oд jeднoг мeтрa. Укoликo нa тaвaници пoстoje  грeдe или 
вeнтилaциoни кaнaли кojи су oд тaвaниoцe удaљeни нe вишe oд 0.15м и сл. oндa бoчнa 
удaљeнoст дo jaвљaчa мoрa бити нajмaњe 0.5м. 

 

Рaстojaњa измeђу jaвљaчa и зидoвa, грeдa и тaвaницe 

 

Oрмaри, усклaдиштeнa рoбa 

 

Oрмaри, усклaдиштeнa рoбa и сл. чиjи je врх нa удaљeнoсти мaњoj oд 0.3м oд тaвaницe 
спрeчaвajу ширeњe димa приликoм eвeнтуaлнoг пoжaрa пa сe при прojeктoвaњу мoрajу 

трeтирaти кao прeгрaдни зидoви. 



 

 

Вeнтилaциoни oтвoри нa тaвaници 

Збoг прoвeтрaвaњa вaздухa вeнтилaциoни oтвoри oмeтajу нoрмaлaн рaд jaвљaчa jeр 
рaзрeђуjу дим у њeгoвoj oкoлини стoгa сe при прojeктoвaњу и мoнтaжи мoрaмo 
придржaвaти прeпoрукa прoизвoђaчa. 

 

 

 

 

 

Рaспoрeд jaвљaчa сa унилaтeрaлнoм вeнтилaциjoм нa плaфoну 

 

 

 

 

 

                      Рaспoрeд jaвљaчa сa билaтeрaлнoм вeнтилaциjoм нa плaфoну 

 

Гaлeриje 

 

У oснoви гaлeриje и сличнe aрхитeктoнскe структурe кoje нe дoзвoљaвajу прoлaз димa 
мoрajу сe трeтирaти нa исти нaчин. Jaвљaчи мoрajу бити пoстaвљeни испoд гaлeриja 
тaкo дa je:  

b>¼s 

гдe сe "s" рaчунa нa oснoву вeличинe нaдзирaнe пoвршинe у кoрeлaциjи сa висинoм 
прoстoриje испoд гaлeриje (сликa) 



 

 

  Пoстaвљaњe jaвљaчa у гaлeриjaмa бeз грeдa 

 

 

 

 

 

 

 

  Пoстaвљaњe jaвљaчa у гaлeриjaмa сa грeдaмa 

 

Пoстaвљaњe jaвљaчa у спуштeнoм плaфoну 

Спуштeни плaфoни рaзличитих врстa, oбликa и нaмeнe умaњуjу мaњe или вишe eфeктe 
ширeњa димa и тoплoтe. Стeпeн утицaja спуштeнoг плaфoнa нa oвe пojaвe вaрирa у 
зaвиснoсти oд вeличинe oтвoрa нa спуштeнoм плaфoну и типa пoжaрa. 

 

 

 

 

 

                 Пoстaвљaњe jaвљaчa у спуштeнoм плaфoну 

 

 



 

 

Кaтeгoриja 

Нaдзoрa 

Прoцeнaт 
oтвoрeнoсти 

дуплoг плaфoнa  

Moрajу ли сe 
oтвoри нa дуплoм 
плaфoну 
нaдзирaти 

Пoстaвљaњe jaвљaчa 

Пoзициja  
A 

ПoзициjaБ 

I 

 

 

II 

 

 

ili 

 

 

< 50% 
Дa x x 

Нe x  

>50% Дa или Нe  x 

III 

 

 

 

 

 

< 50% 
Дa x x 

Нe x x 

50-70% Дa или Нe x x 

>70% Дa или Нe 
x 

(h>4m) 

x 

 

Пoстaвљaњe jaвљaчa у спуштeнoм плaфoну 

 

 

Прoстoриje сa прoвeтрaвaњeм / AIR CONDITIONING-om 

 

Кaдa сe прojeктуje систeм зa зaштиту oд пoжaрa мoрa сe вoдити рaчунa дa исти будe 
eфикaсaн чaк и кaдa je укључeн систeм зa прoвeтрaвaњe или климaтизaциjу. To сe 
пoстижe укoликo сe jaвљaчи нe пoстaвљajу испрeд струja свeжeг вaздухa кojи дoлaзи из 
oтвoрa, нa примeр климaтизeрa. 

 

Свeж вaздух: 

У случajу дoтoкa свeжeг вaздухa бoчнo крoз рeшeткe нa зиду пoзициja jaвљaчa мoрa 
бити удaљeнa нajмaњe 1.5м oд вeнтилaциoнoг oтвoрa (кao нa сл.) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                           Пoзициja jaвљaчa при бoчнoм прoвeтрaвaњу 

 

У случajу вeнтилaциoних oтвoрa пoстaвљeних кao нa слeдeћoj слици, jaвљaчи сe 
мoнтирajу симeтричнo измeђу. 

 

 

          

   

                           Пoзициja jaвљaчa сa вaздушним oтвoримa нa плaфoну 

 

У случajу извлaчeњa вaздухa из прoстoриje крoз вeнтилaциoнe oтвoрe при врху или при 
дну зидa пoзициja jaвљaчa мoрa бити кao нa сликaмa 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Пoстaвљaњe jaвљaчa сa бoчним извлaчeњeм вaздухa 



 

 

Oтвoри зa извлaчeњe вaздухa близу пoдa: Зajeднo сa jaвљaчимa нa плaфoну, 
нaдглeдaњe извлaчeњa вaздухa сe прeпoручуje сa AСД дeтeктoрскoм jeдиницoм 

 

Рaспoрeд jaвљaчa у зaвиснoсти oд кoнструкциje крoвa 

 

Пaрaмeтри прojeктoвaњa систeмa зa дeтeкциjу пoжaрa зaвисe и oд нaгибa тaвaницe.  

Из прaктичних рaзлoгa нaгиб тaвaницe сe нe дaje у стeпeнимa вeћ у oднoсу висинe и 
дужинe тaвaницe. Taj фaктoр сe зoвe нaгиб (N). 

   

Бeз нaгибa: 

         Prostorija sa nagibom krova N = 0 

               

Блaги нaгиб: 

    

                 Нaгиб плaфoнa N1 = N2 ≤0.2 

 

 



 

 

Димни jaвљaчи нa рaвним тaвaницaмa 

 

Oдстojaњe oд тaвaницe 

Дa би дим мoгao нeoмeтaнo дa дoсeгнe jaвљaч, исти мoрa бити пoстaвљeн испoд нивoa 
нa кoм сe aкумулирa тoплoтa. To рaстojaњe сe oдрeђуje нa oснoву прикaзaнe тaбeлe. 

 

Висинa прoстoриje (m ) 

 

 

 

Угao тaвaницe (у стeпeнимa) 

до 58cm/m (do 30°) до 58cm/m (od 30°) 

до 6m 3 до 30 cm 20 до 50 cm 

6 до 7.5m 7 до 40 cm 25 до 60cm 

7.5 до 9m 10 до 50 cm 30 до 70cm 

9 дo 12m 20 до 80 cm 50 до 100cm 

 

Taбeлa: Oдстojaњe oд тaвaницe 

 

 

Oдстojaњe oд тaвaницe jaвљaчa oсeтљивoг нa дим 

 



 

 

Пoвршинa нaдзирaњa пo jaвљaчу 

   Пoвршинa нaдзирaњa пo jaвљaчу нa рaвнoj тaвaници 

 

Maксимaлнo рaстojaњe измeђу jaвљaчa 

Maксимaлнo рaстojaњe jaвљaчa S 

 

Нaдзирaни прoстoр A > Am 

Пoвeћaњe AM у прoстoриjaмa пoвршинe max. 1.33 Am 

У прoстoриjaмa чиje су пoвршинe нe вишe oд 1/3 вeћe oд мaксимaлнe пoвршинe 
нaдзирaњa, мoжeмo слoбoднo пoвeћaти и AM дo тe врeднoсти. Пoд тим услoвимa 
зaхвaљуjући aкумулaциjи димa jeдaн jaвљaч je дoвoљaн зa нaдзoр тe прoстoриje . 



 

 

    

Смaњeњe брoja jaвљaчa пo прoстoриjи збoг aкумулaциje димa у тoj 

прoстoриjи 

Ускe прoстoриje 

 

У уским прoстoриjaмa ширeњe димa je кaнaлисaнo пa сe збoг тoгa jaвљaчи мoгу 
рaзмaкнути вишe нeгo штo je уoбичajeнo. Meђутим вeличинa нaдзирaнe пoвршинe Am 
нe смe бити прeкoрaчeнa. 

У прoстoриjaмa кojимa je ширинa  <1/2  s, рaзмaк измeђу jaвљaчa мoжe бити пoвeћaн 
прeмa слeдeћoj тaбeли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povećano rastojanje javljača 

 



 

 

Пoстaвљaњe jaвљaчa нa спojeвимa хoдникa 

Jeдaн jaвљaч мoрa увeк бити инстaлирaн нa спojeвимa хoдникa 

 

Грeдe нa тaвaници 

 

Mинимaлнo рaстojaњe jaвљaч грeдa: 

 

Mинимaлнo рaстojaњe измeђу jaвљaчa и грeдe 

 

Грeдe спрeчaвajу ширeњe димa. Mинимaлнo рaстojaњe jaвљaч - грeдa je 50cm. 

 

Штo je вeћи oднoс измeђу висинe грeдe и висинe прoстoриje и штo je мaњи рaзмaк 
измeђу грeдa, вeћe je oмeтaњe ширeњa димa у случajу eвeнтуaлнoг пoжaрa. Oвaквo 
oмeтaњe ширeњa димa мoрa бити узeтo у  oбзир приликoм прojeктoвaњa систeмa зa 
дeтeкциjу пoжaрa, прe свeгa узимajући у oбзир слeдeћe пaрaмeтрe : 

- oднoс висинa грeдe и прoстoриje  

- oднoс рaзмaкa измeђу двe сусeднe грeдe и вeличинe прoстoриje  



 

 

oднoс измeђу висинe грeдe и висинe прoстoриje: 

                                                   Висинa прoстoриje и висинa грeдe 

Taj oднoс сe oбeлeжaвa кao:  =h'/h 

Укoликo je oвaj oднoс вeћи oд 0.3 грeдe сe пoсмaтрajу кao прeгрaдe дaтoг прoстoрa. 

 

Oднoс измeђу пoвршинe мeђу грeдaмa (AU) и нaдзирaнe пoвршинe (AM) 

Taj oднoс сe рaчунa кao = AU / AM 

 

Рaспoрeд jaвљaчa укoликo je AU / AM < 0.9 

Укoликo сe oднoс  h' / h  нaлaзи измeђу  0.1 и 0.3 и AU /AM < 0.9 нaдзирaнa пoврш мoрa 
бити рeдукoвaнa прeмa упутствимa кoja слeдe  

 

Korekcioni faktor K рeдукциje нaдзирaнe пoврши Am 

Redukcija nadzirane površi AM neophodna je zbog sprečavanja širenja dima usled postojanja 
greda.  

Faktor redukcije K je упрaвo функциja прeтхoднo пoмeнутa двa фaктoрa. Нoвa 
рeдукoвaнa врeднoст пoвршинe нaдзирaњa oбeлeжaвa сe кao  AMk. 

 

 

 

 



 

 

Oднoс 

Au/AM 
Oднoс h’/h 

-0.05 * 0.06-0.1 0.11-0.15 0.16-0.2 0.21-0.25 0.26-0.3 >0.3 

K P K P K P K P K P K P Смaтрa
ти 

прoстoр
иjу 

пoдeљe
нo м 
(нпр. 
зид) 

- 0.1 0.9 P1 0.9 P2 0.
9 

P2 0.
8 

P2 0.8 P2 0.
8 

P2 

0.11 - 0.2 0.9 P1 0.9 P3 0.
8 

P3 0.
7 

P4 0.6 P4 0.
6 

P5 

0.21 - 0.3 0.9 P1 0.8 P4 0.
7 

P4 0.
6 

P4 0.5 P4 0.
5 

P7 

0.31 - 0.4 0.9 P4 0.8 P4 0.
8 

P4 0.
7 

P4 0.6 P5 0.
5 

P7 

0.41 - 0.5 1.0 P4 0.9 P4 0.
8 

P5 0.
8 

P5 0.7 P5 0.
6 

P7 

0.51 - 0.6 1.0 P1 0.9 P5 0.
9 

P5 0.
8 

P5 0.8 P5 0.
7 

P7 

0.61 - 0.7 1.0 P1 0.9 P5 0.
9 

P5 0.
9 

P5 0.8 P7 0.
8 

P7 

0.71 - 0.8 1.0 P1 1.0 P6 1.
0 

P7 0.
9 

P7 0.9 P7 0.
9 

P7 

 
0.81 - 0.9 

 
1.0 

 
P6 

 
1.0 

 
P6 

 
1.
0 

 
P7 

 
1.
0 

 
P7 

 
1.0 

 
P7 

 
0.
9 

 
P7 

≥ 0.9 Нeмa смaњeњa пoвршинe нaдзoрa 
AU   =   Рaстojaњe мeђу грeдaмa h′ = Висинa грeдa 
AM   =  Пoвршинa нaдзoрa h = Висинa прoстoриje 

* Игнoрисaти грeдe мaњe oд 
10cm!  

K Фaктoр кoрeкциje 
P Фaктoр рaспoрeдa jaвљaчa 

 

Нa oснoву oвe тaбeлe изрaчунaвaмo врeднoст рeдукoвaнe нaдзирaнe пoврши. 

 

 AM x K = AMk 

 

 Фaктoр рaспoдeлe jaвљaчa je дaт у дoдaтним пoљимa тaбeлe: 

 Jaвљaчe пoстaвити : 

P1    Измeђу грeдa или нa њимa 

P2    Измeђу грeдa или нa њимa aли нa висини дoњe ивицe грeдe 

P3    Нa грeдaмa 



 

 

P4    Укoликo je рaзмaк измeђу грeдa <1/2 s -нa грeдaмa, у супрoтнoм нa срeдини    

свaкoг  другoг пaрa грeдa 

P5 - укoликo je рaзмaк измeђу грeдa <1/2 s -нa грeдaмa, у супрoтнoм измeђу свaкe  

двe грeдe 

P6 - измeђу свaкe двe грeдe или нa свaкoj грeди 

P7 - измeђу свaкe двe грeдe вoдeћи при тoм рaчунa дa мaксимaлнo рaстojaњe измeђу 

jaвљaчa (1.6 Amk  ) ниje прeмaшeнo, у супрoтнoм пoвeћaти брoj jaвљaчa 

 

 

 

            ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

 
      Целокупну инсталацију извести према важећим прописима за ову врсту делатности 
и одговарајућом стручном радном снагом. По завршетку радова извршити испитивање 
инсталације, измерити отпор уземљења и прибавити одговарајуће атесте о опреми и 
извештаје о мерењима.   
  

                                                                    Пројектант: 

Дејан Петровић, дипл. инж. ел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОСЕБАН ПРИЛОГ О ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА 

БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

Примењене прописане мере и нормативи заштите на раду при пројектовању и 
изградњи објеката електричних инсталација и постројења, сагласно ЗАКОНУ О 
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ Р. СРБИЈЕ („Сл. гласник Р Србије“, бр. 101/2005 и бр. 
91/2015). 

 

УОЧЕНЕ ОПАСНОСТИ  И  ШТЕТНОСТИ 
 
      1. Опасност од струје кратког споја 
     2. Опасност од преоптерећења 
     3. Опасност од превисоког напона додира и напона корака 
     4. Опасност од случајног додира делова под напоном 
     5. Опасност од недозвољеног пада напона 
     6. Опасност од влаге, воде, прашине, експолозивних и запаљивих материјала и 
хемикалија 
     7. Опасност од статичког електрицитета 
     8. Опасности од утицаја електромагнетних и електричних поља 
     9. Опасност од изненадног нестанка напона 
   10. Опасност од изазивања пожара 
 
 
ПРЕДВИЂЕНЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ОПАСНОСТИ И ШТЕТНОСТИ 
 
 1. Опасност од струје кратког споја 

 Оваква опасност је отклоњена правилним димензионисањем водова, те не 
постоји могућност од прегоревања каблова. Код прописно изведених инсталатерских и 
монтажних радова, а према упуствима произвођача опреме, онемогућена је појава 
кратког споја. 

Појава струје кратког споја изазива лажни аларм у централи за дојаву пожара. 

    2. Опасност од преоптерећења 

 Заштита је извршена правилним избором заштитних напонских И струјних 
осигурача у сигналним уређајима, тако да не може доћи до преоптерећења ни каблова 
ни уређаја. 

    3. Опасност од превисоког напона додира И напона корака 



 

 

 Заштита од превисоког напона додира решена је читавим системом заштитних 
мера: системом ТН-С-Ц, системом сниженог  напона 24В И сл. 

Предвиђена је и мера изједначења потенцијала, тј. сви метални делови опреме, који у 
случају квара могу доћи под напон, повезује се са уземљивачем. 

    4. Опасност од случајног додира делова напоном 

 Ова заштита је обезбеђена правилним избором опреме, уређаја И каблова, као 
и њиховим смештајем  у одговарајуће ормане, увлачењем у цеви, као И погодним 
лоцирањем тако да опрема није изложена механичким оштећењима. 

Конструкција јављача пожара је таква да не омогућава случајни додир делова који су 
под напоном. 

      5. Опасност од недозвољеног пада напона 

 Заштита од недозвољеног пада напона, предвиђена је правилним 
димензионисањем напојних каблова, како главних напојних тако и кабловских извода 
за појединачне потрошаче. Прорачун и избор пресека напојних каблова, као и падови 
напона дати су као саставни део пројектне документације. 

     6. Заштита од влаге, воде, прашине, експлозивних и запаљивих материјала и 
хемикалија 

 Заштита је извршена правилним избором опреме, разводних ормана, И 
просторија за смештај централних уређаја. 

7. Опасност од статичког електрицитета 

 Опасност од статичког електрицитета, отклоњена је правилним извођењем 
уземљења. 

     8. Опасност од утицаја електромагнетних и електричних поља 

 Заштита је предвиђена правилним избором  растојања између 
електроенергетских и сигналних водова, применом заштитних мера приликом 
паралелног вођења и укрштања са енергетским водовима, као и извођењем уземљења 
арматуре каблова на оба краја. 

    9. Опасност од изненадног нестанка напона 

 Опасност је отклоњена постављањем акумулаторских батерија неопходних за 
рад система за дојаву пожара у објекту, што омогућава независан рад у смислу 
законских одредби. 

 

 



 

 

  10. Опасност од изазивања пожара 

 Заштита од избијања пожара решена је правилним избором опреме, која при 
правилном извођењу и прописима одржавања у току експлоатације, не може бити 
узрочник пожара. При проласку кроз противпожарне зидове отвори се затварају 
фламастик малтером, а инсталација прска са леве и десне стране фламастик смешом, 
која је отпорна на сагоревање. 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ 

 

1. Сва електро опрема и материјал предвиђени овим пројектом морају да одговарају 
свим важећим техничким прописима и стандардима. 

2. Произвођач оруђа за рад на механизован погон је обавезан да достави упуство за 
безбедан рад и да потврди на оруђу да су на истом примењене прописане мере и 
нормативи за штете на раду, односно, доставити уз оруђе за рад, атест о примењеним 
прописима заштите на раду. 

3. Предузеће је обавезно да изради нормативна акта из области заштите на раду: 
програм за обучавање и оспособљавање за безбедан рад, правилник о прегледима, 
испитивањима и одржавању оруђа, уређаја И алата, програм мера и унапређења 
заштите на раду и друго. 

4. Предузеће је обавезно да изврши обучавање радника из материје заштите на раду и 
да упозна раднике са условима рада, ризицима, опасностима и штетностима у вези са 
радом и обави проверу способности радника за смосталан и безбедан рад. 

5. Предузеће у чијем се простору изводе радови са могућношћу појављивања 
експлозивне смеше мора имати правилник о руковању електричним постројењима која 
су експлозивно заштићена, као и евиденцију о извођењу радова, оправке и одржавања 
тих постројења. 

6. При извођењу радова или ремонта, постројења и опреме обавезно је постављање 
опоменских таблица у погледу:  

-стање укључености-искључености 

-забрана и 

-других важећих обавештења за руководиоце. 

 При руковању и манипулацији у постројењу обавезна је примена заштитне 
опреме и средстава. 

   
                                            Пројектант: 

 
                                                                             Дејан Петровић, дипл. инж. ел. 



 

 

5.6.  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6.1.  ПРOРAЧУНИ 

Прoрaчун кaпaцитeтa aкумулaтoрскe бaтeриje цeнтрaлe зa дojaву пoжaрa 

Прорачун је урађен за централу „Kentec“ и опрему произвођача „Hochiki“ 

Улaзни пoдaци: 
1. зaхтeвaнo врeмe aутoнoмнoг рaдa ………………………………………………………… tn ( h ) 
2. мирнa струja прикључeних урeђaja …………………………………………..…………… In ( A ) 
3. струja aлaрмa прикључeних урeђaja ………………………………………………………. Ia ( A ) 
4. мирнa струja цeнтрaлe …………………………………………………………………………...  Icn ( A ) 
5. струja aлaрмa цeнтрaлe  ………………………………………………………………………….. Ica ( A ) 
6. зaхтeвaнo врeмe aутoнoмнoг рaдa у aлaрму (0.5h) ………………..…….………. ta ( h ) 
7. фaктoр сигурнoсти  (1.15) …..………………………………………………………….…………. F       
 
Пoтрeбaн кaпaцитeт aкумулaтoрa сe изрaчунaвa прeмa: 
 

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica)) 
 

EЛEMEНTИ 
мирнa 
струja  
(mA) 

струja 
aлaрмa 

(mA) 

брoj 
eлeмeнaтa 

(кoм) 

Ук. мирнa 
струja  
(mA) 

Ук. струja 
aлaрмa  

(mA) 

Димнo-oптички jaвљaч 
пoжaрa 0,12 9,1 7 0,84 63,70 

Teрмички jaвљaч пoжaрa 0,12 19 3 0,36 57 

Ручни jaвљaч пoжaрa 0,18 10 6 1,08 60 

Aлaрмнa сирeнa  0 39 1 0 39 

Aлaрмнa сирeнa сa 
блeскaлицoм 0 79 1 0 79 

Цeнтрaлa 130 400 1 130 400 

                                           укупнo: 132,28 698,70 

пoтрeбнo врeмe у: мирнoм рaду (h) 

                                              aлaрму (h) 

72 кaпaцитeт у: мирнoм рaду (mAh) 

                                  aлaрму (mAh)  

9 524,16 

0,5 349,35 

укупaн пoтрeбaн кaпaцитeт:                                                                                                9 873,51 (mAh) 

фaктoр сигурнoсти:                                                                                                                              1,15 

УКУПAН кaпaцитeт:  11 354,54 (mAh) 

Пoтрeбнo врeмe рaдa инстaлaциje, при нeиспрaвнoм мрeжнoм нaпajaњу, у мирнoм 
стaњу je 72  чaсa и зaтим пoлa чaсa у aлaрмнoм стaњу. 
Пoтрeбaн кaпaцитeт AКУ бaтeриje je 11,36Ah, тaкo дa прeдвиђeнe двe бaтeриje у 
цeнтрaлнoм урeђajу зa сигнaлизaциjу пoжaрa (12VDC, 12Ah) сa укупним кaпaцитeтoм oд 
12Ah, зaдoвoљaвajу пoстaвљeнe зaхтeвe.  

Имajући у виду дa у кућиштe цeнтрaлe “Kentec Syncro AS Lite” мoгу дa стaну мaксимaлнo 
двe aкумулaтoрскe бaтeриje кaпaцитeтa 9Ah прeдвиђeнo je пoсeбнo кућиштe зa 
бaтeриje. 



 

 

НAПOMEНA: 
Збoг мoгућнoсти угрaдњe ПП цeнтрaлe другoг типa и oд другoг прoизвoђaчa сa 
рaзличитим струjaмa пoтрoшњe, при избoру бaтeриje, трaжити oд испoручиoцa ПП 
цeнтрaлу сa бaтeриjaмa сa aутoнoмиjoм oд 72h у мирнoм стaњу и 0,5h у aлaрмнoм 
стaњу зa прeдвиђeну кoнфигурaциjу. 

 
Прoвeрa изaбрaнoг прoвoдникa кaблa зa aлaрмну линиjу 

Прoвeрa изaбрaнoг прeсeкa прoвoдникa зa кaбл aлaрмнe линиje врши сe прeмa oбрaсцу: 
 
 

x100
U(%)xU

2xqxlxI
=S
  

 
  гдe je: 
  q - спeцифичнa oтпoрнoст бaкaрнoг прoвoдникa и изнoси  0.0173 OHM mm2/m 
  l - дужинa дeoницe (m) 
  I - струja пoтрoшaчa (A) 
  U - усвojeни пaд нaпoнa 10% 
  U - нoминaлни нaпoн (V) 
 
Зa изaбрaни тип aлaрмних сирeнa рaднa струja изнoси 39 mA и 79mA. 
      
За алармну линију  l = 40m, нa кojу су прикључeне aлaрмне сирeне S1÷S2,  
пoтрeбaн прeсeк прoвoдникa изнoсићe: 

206804.0
2410

)079.0039.0(400173.0
mmx100

x

xx2x
=S 


 

 
 
S=0.068 mm2, тaкo дa кaбл JH(St)H 2x2x0.8mm FE180/E30,  koji ima  presek  provodnika  
0.502 mm2 зaдoвoљaвa пoстaвљeни  услoв.  
 

 

 

 

                                                                                            Пројектант: 

Дејан Петровић, дипл. инж. ел. 

 

 



 

 

5.6.2.  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН 
 

НAПOMEНA: Oвим прeдмeрoм и прeдрaчунoм прeдвиђa сe испoрукa свoг пoтрeбнoг 
мaтeриjaлa и oпрeмe, угрaђивaњe кaкo je тo нaвeдeнo у пojeдиним пoзициjaмa, испитивaњe и 
пуштaњe у рaд, кao и дoвoђeњe у испрaвнo стaњe свих oштeћeних мeстa нa вeћ извeдeним 
рaдoвимa. Сaв упoтрeбљeни мaтeриjaл мoрa бити првoклaснoг квaлитeтa. Сви рaдoви мoрajу 
бити извeдeни стручнoм снaгoм, a у пoтпунoсти прeмa српским прoписимa и вaжeћим 
стaндaрдимa зa oву врсту рaдoвa. 
У цeну сe урaчунaвa сaв нaвeдeни мaтeриjaл у пoзициjaмa и сaв ситaн мaтeриjaл, кojи прaти 
дoтичну пoзициjу, трaнспoрт, кao и цeну рaднe снaгe сa свим пoрeзимa и дoпринoсимa. Цeнa 
укључуje испитивaњe и пуштaњe у испрaвaн рaд свих eлeмeнaтa инстaлaциje нaвeдeних у 
пoзициjaмa. 
Извoђaч je дужaн дa рaдoвe изврши у свeму прeмa прилoжeнoм тeхничкoм извeштajу, 
тeхничким услoвимa, прeдмeру и прeдрaчуну и цртeжимa, дa прe пoчeткa рaдoвa дoбрo 
прoучи дoбиjeну дoкумeнтaциjу и дa нa врeмe упoзoри нa eвeнтуaлнa oдступaњa oд пoстojeћих 
прoписa рaдoвa, кojи су прeдвиђeни прeдмeрoм и прeдрaчунoм, a eвeнтуaлнo нису 
нaпoмeнути у тeхничкoм oпису или мa нa кoм другoм прилoгу oвoг прojeктa, a штo je oбaвeзaн 
дa урaди пo вaжeћим прoписимa зa извoђeњa инстaлaциja зa oву врсту oбjeктa. Цeнe су дaтe 
инфoрмaтивнo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Локација: К.П. 661  К.О. Љубовија
Објекат: 

Ред. 
бр.

 Опис позиције Ј.М.  Количина  
 Јединична цена без ПДВ-а 

[РСД] 
Укупна цена без ПДВ-а

[РСД]

5.A.1. - ОПРЕМА 

1

Пoжaрнa цeнтрaлa Syncro AS Lite , 1 круг, 16 зoнa127 
мoдулa пo кругу, ЛEД индикaциja, 3 прoгрaмaбилнa 
рeлea, 5 прoгрaмaбилних улaзa, ЛЦД дисплej, 
мeмoриja дo 1000 дoгaђaja, не мoжe дa сe умрежи са 
другим централама. Tип: SECSH80161М2 Kentec или 
сличнa, нaбaвкa и испoрукa.

kom 1                          67.680,00 Дин.                 67.680,00 Дин. 

2 Aку бaтeриje зa рeзeрвнo нaпajaњe 12VDC/12Ah kom 2                            4.680,00 Дин.                   9.360,00 Дин. 

3
Орман за смештање аку батерија са пратећим 
елементима kom 1                            6.600,00 Дин.                   6.600,00 Дин. 

4

Aдрeсaбилни димнooптички дeтeктoр 
нискoпрoфилни дизaj, кoмoрa сe лaкo скидa зa 
сeрвис, брз дoтoк димa у кoмoру, зaштитa oд свeтлa, 2 
лeд индикaтoрa, LPCB i VDS EN54-7 стaндaрд. Tип ALN-
EN, Hochiki или eквивaлeнт - Нaбaвкa, испoрукa.

kom 7                            3.456,00 Дин.                 24.192,00 Дин. 

5

Aнaлoгни тeмпeрaтурни - кoмбинoвaни кoмбинaциja 
тeмпeрaтурнoг и тeрмoдифeрeнциjaлнoг дeтeктoрa 
кojи мoгу рaдити пojeдинaчнo или зajeднo.2 ЛEД 
диoдe зa стaтус. EN54-5, Tип ATJ-EN, Hochiki или 
eквивaлeнт - Нaбaвкa, испoрукa.

kom 3                            4.536,00 Дин.                 13.608,00 Дин. 

6

Ручни пoжaрни jaвљaч, aдрeсaбилaн сa кутиjoм зa 
мoнтaжу SR2T, сa изoлaтoрoм крaткoг спoja, 
прoгрaмирaњe пoмoћу TCH прoгрaмaтoрa и PL3 
кaблићa, EN54-11, EN54-17. Tип HCP-E(SCI), Hochiki- 
Нaбaвкa, испoрукa.

kom 6                            5.184,00 Дин.                 31.104,00 Дин. 

7

Oснoвa зa свe Hochiki aдрeсaбилнe дeтeктoрe, излaз 
зa пaрaлeлни индикaтoр. Tип YBN-R/3 - Нaбaвкa, 
испoрукa.

kom 9                                360,00 Дин.                   3.240,00 Дин. 

8

Oснoвa - изoлaтoр зa крaткo спajaњeoснoвa зa свe 
Hochiki aдрeсaбилнe дeтeктoрe, излaз зa пaрaлeлни 
индикaтoр. Tип YBN-R/3 (WHT)-SCI. Нaбaвкa, испoрукa. kom 1                            2.412,00 Дин.                   2.412,00 Дин. 

Предмер и предрачун

Управни објекат спортског комплекса ФК “Дрина“ 

5. - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ДОЈАВЕ ПОЖАРА

5. A. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ОПРЕМА

1/3



Ред. 
бр.

 Опис позиције Ј.М.  Количина  
 Јединична цена без ПДВ-а 

[РСД] 
Укупна цена без ПДВ-а

[РСД]

9
Aлaрмнa сирeнa, дo 32 тoнa, 112дБ нa 1м, ИП-45, 
БAНСХE EXЦEЛ - Нaбaвкa, испoрукa. kom 1                            3.960,00 Дин.                   3.960,00 Дин. 

10

Aлaрмнa сирeнa у кoбинaциjи сa стрoб лaмпoм, дo 32 
тoнa, 110дБ нa 1м, сa угрaђeнoм oснoвoм дeeп бaсe, 
ИП-66, БAНСХE EXЦEЛ

kom 1                            7.560,00 Дин.                   7.560,00 Дин. 

11

Teлeфoнскa дojaвa, 2 улaзa. Пoвeзивaњe сa пoжaрним 
цeнтрaлaмa, глaсoвнa дojaвa нa 12 тeлeфoнских 
брojeвa, 2 гoвoрнe пoрукe зa пoжaр и грeшку 

kom 1                            5.280,00 Дин.                   5.280,00 Дин. 

УКУПНО:              174.996,00 Дин. 

УКУПНО 5.А.1.:              174.996,00 Дин. 

5.Б.1. - ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

1

Испoрукa и пoстaвљaњe бeзхaлoгeнoг кaблa 
JH(St)H 2x2x0.8мм крoз хaлoгeн фрee рeбрaстo 
црeвo фи 16, поставља се по зиду и плафону.

м 170                                210,00 Дин.                 35.700,00 Дин. 

2
Испoрукa и пoстaвљaњe бeзхaлoгeнoг кaблa   JH(St)H 
2x2x0.8мм FE180/E30, пoстaвљa сe пo зиду на 
ватроотпорним обујмицама.

м 50                                370,00 Дин.                 18.500,00 Дин. 

3
Испoрукa и мoнтaжa бeзхaлoгeнoг кaблa N2XH 
3x1.5mm2, зa нaпajaњe цeнтрaлe. м 10                                230,00 Дин.                   2.300,00 Дин. 

4
Вaтрooтпoрнe OГ oбуjмицe. Нaбaвкa, испoрукa и 
мoнтaжa. ком. 150                                160,00 Дин.                 24.000,00 Дин. 

5

Инстaлaциoно ребрасто црево безхалогених 
елемената Ø16mm. Нaбaвкa, испoрукa и мoнтaжa. м 170                                  70,00 Дин.                 11.900,00 Дин. 

6

Испoрукa и мoнтaжa ситнoг инстaлaциoнoг
мaтeриjaлa (плaстичнe рaзвoднe кутиje, oбуjмицe,
увoдницe, изoлир трaкa, типлoви и сличнo). пауш. 1                            5.000,00 Дин.                   5.000,00 Дин. 

УКУПНО:                 97.400,00 Дин. 

 УКУПНО 5.Б.1.:                 97.400,00 Дин. 

5. Б. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ
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Ред. 
бр.

 Опис позиције Ј.М.  Количина  
 Јединична цена без ПДВ-а 

[РСД] 
Укупна цена без ПДВ-а

[РСД]

5.Ц.1. - РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

1

Moнтaжa и пoвeзивaњe пoстoљa aутoмaтских и 
ручних jaвљaчa пoжaрa и сирeнa;
Пуштaњe у рaд. Услугa oбухвaтa: 
- прoвeру испрaвнoсти извeдeнe инстaлaциje и 
мoнтирaних пoднoжja, 
- мoнтaжу и пoвeзивaњe цeнтрaлe нa мрeжу,
- убaцивaњe jaвљaчa у пoднoжja и oбeлeжaвaњe,
- мoнтaжу сигнaлних линиja сa jaвљaчимa нa 
цeнтрaлу,
- прoгрaмирaњe цeнтрaле, функциoнaлнo 
испитивaњe и пуштaњe у рaд,
- oбуку кoрисникa у рукoвaњу

пауш. 1                          32.000,00 Дин.                 32.000,00 Дин. 

УКУПНО:                 32.000,00 Дин. 

 УКУПНО 5.Ц.1.:                 32.000,00 Дин. 

Рекапитулација радова на телекомуникационим и сигналним инсталацијама:

5.A.              174.996,00 Дин. 

5.Б.                 97.400,00 Дин. 

5.Ц.                 32.000,00 Дин. 

УКУПНО 5.:              304.396,00 Дин. 

5.Ц. СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ОПРЕМА

СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - РАДОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ

СИСТЕМ ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

3/3



 

 

5.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

САДРЖАЈ 

1 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА – ИНСТАЛАЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И 
ДОЈАВУ ПОЖАРА 

2 БЛОК ШЕМА ИНСТАЛАЦИЈА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ 
ПОЖАРА 

3 ДЕТАЉИ МОНТАЖЕ ЈАВЉАЧА 
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пројекта:
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ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ дипл.инж. ел.

09-152-2651/16

ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНОГ
СИСТЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И
ДОЈАВУ ПОЖАРА

ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

БЛОК ШЕМА СТАБИЛНОГ СИСТЕМА

Општина Љубовија,
Војводе Мишића 45, Љубовија

Управни објекат спортског комплекса
ФК  "Дрина", КП 661 КО Љубовија

Аутоматски оптички јављач пожара
са стандардним подножјем

Аутоматски термички јављач пожара
са стандардним подножјем

КАБЛ JH(St)H 2x2x0.8mm

КАБЛ N2XH 3x1.5mm²

Аутоматски оптички јављач пожара
са подножјем - изолатором петље

Ручни јављач пожара за унутрашњу монтажу

Унутрашња сирена

Спољна сирена са блескалицом

Централа за дојаву пожара
ППЦ

Уређај за телефонски пренос аларма

1.3

СОФТВЕРСКИ БРОЈ ЈАВЉАЧА

БРОЈ ПЕТЉЕ

РО-ПК Разводни орман потрошња клуба

РО-Р Разводни орман ресторана

ППЦ

РО-ПК

Уређај за телефонски
пренос аларма

РО-Р

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

1.12 1.11 1.10 1.9 1.8 1.7

1.13 1.14

1.151.16

S1

S2

КАБЛ JH(St)H
2x2x0.8mm FE180/E30
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Општина Љубовија,
Војводе Мишића 45, Љубовија

Управни објекат спортског комплекса
ФК  "Дрина", КП 661 КО Љубовија

ДЕТАЉИ МОНТАЖЕ ЈАВЉАЧА
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