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ГРАД ПРОКУПЉЕ 
Никодија Стојановића Татка бр. 2, Прокупље 
 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА  
Немањина бр. 11, Београд 

 

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НЕЗАВИСНОГ ПРАВНОГ СУБЈЕКТА 

На Захтев за стручним мишљењем у вези са Јавном набавком број: 401-157/21-04: Радови на 

реконструкцији и доградњи Медицинског центра у Прокупљу и реконструкцији постојеће 

трафостанице у оквиру Медицинског центра 

 

Поштовани, 

У складу са вашим захтевом за давањем стручног мишљења у вези са испројектованим Стабилним 

системом за аутоматску детекцију и дојаву пожара и Системом за превентивну детекцију могућег 

настанка пожара, а у вези са јавном набавком за Радове на реконструкцији и доградњи 

Медицинског центра у Прокупљу и реконструкцији постојеће трафостанице у оквиру Медицинског 

центра, а на основу доступне техничке документације достављамо следеће одговоре: 

Питање 1: 

Да ли је испројектовани стабилни систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара израђен у складу 

са Законом о заштити од пожара и захтевима који су предвиђени у Главном пројекту заштите од 

пожара. 

Одговор 1: 

Пројекат за извођење стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, описује 

инсталације за аутоматско откривање и дојаву пожара, која је у складу са чланом 42. Закона о 

заштити од пожара, обавезна за здравствене установе, и која је предвиђена као обавезна кроз 

ГПЗоП. Овим пројектом су обухваћене све просторије у објекту, те је на тај начин у целости испуњен 

захтев дефинисан кроз ГПЗоП на основу законских одредби.  

Пројектант je израдио пројектно техничку документацију у свему у складу са Законом о планирању 

и изградњи и подзаконским актима који уређују област израде пројектне документације, као и у 

складу са Законом о заштити од пожара и пратећим подзаконским актима. Као што је горе 

наведено, у циљу спровођења мера заштите од пожара, израђен је Главни пројекат заштите од 

пожара, којим се дефинишу обавезне мере превентивне заштите од пожара, а међу којим се као 

једна од обавезних наводи уградња стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара. 

Пројектом за извођење, свеска 5.3 – стабилни системи за аутоматску детекцију и дојаву пожара, 

предвиђена је уградња овог система, који је дефинисан као обавезан, и то за сваку просторију у 
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објекту. На овај начин, Пројектант је у целости испоштовао одредбе законских и подзаконских 

аката, при чему је Главни пројекат заштите од пожара и Пројекат за извођење стабилних система за 

аутоматску детекцију и дојаву пожара, израдио, оверио и потписао одговорни пројектант који 

поседује одговарајуће лиценце издате од стране надлежних органа, како у погледу општих услова 

за израду пројектне документације (лиценца одговорног пројектанта у смислу Закона о планирању 

и изградњи), тако и у погледу посебних услова за израду посебних система за превенцију пожара 

(лиценца Б2 издата од стране МУП РС, Сектор за ванредне опасности). Такође, ове пројекте је 

израдило правно лице које поседује одговарајућа одобрења за израду пројектно техничке 

документације у области заштите од пожара (издате од стране МУП РС, Сектор за ванредне 

ситуације). На овај начин, Пројектант је у целости испунио захтеве у погледу израде пројектне 

документације из области заштите од пожара. 

Питање 2: 

Да ли је испројектовани систем за превентивну детекцију могућег настанка пожара дефинисан 

Главним пројектом заштите од пожара као неопходан за предметни објекат? 

Одговор 2: 

Главним пројектом заштите од пожара, као систем за дојаву пожара, није наведен систем за 

превентивну детекцију пожара, те као такав не спада у обавезне системе за заштиту од пожара. С 

обзиром на велику нематеријалну и материјалну вредност опреме у собама за сервер салу, рендген 

сале, мамографију и скенер, додатно је, поред система за дојаву пожара као обавезним системом 

у складу са Главним пројектом заштите од пожара, од стране пројектанта предвиђен систем за 

превентивну детекцију пожара. Не ради се о аспирационом систему. Овај систем не врши детекцију 

и дојаву пожара и не може са сигурношћу да предвиди пожар, али кориснику може да да индиције 

о вероватноћи појаве пожара у одређеном простору, и као такав није обавезујући са аспекта 

заштите од пожара. 

Питање 3: 

Да ли је испројектовани систем за превентивну детекцију могућег настанка пожара  обавезан према 

одредбама Закона о заштити од пожара и пратећим подзаконским актима који регулишу ову 

област? 

Одговор 3: 

Овај систем није обавезујући са аспекта Закона о заштити од пожара и пратећим подзаконским 

актима и тиме не спада у обавезне системе заштите од пожара и не доставља се на сагласност у 

МУП, нити је потребно да пројекат оверава пројектант са лиценцом Б2 коју издаје МУП.    

Систем за превентивно откривање пожара је заснован на статистичкој процени и вероватноћи 

јављања пожара, и служи да упозори корисника на могућност јављања пожара у одређеном 

простору, пре него се исти и појави, и као такав није обавезујући са аспекта заштите од пожара. С 
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обзиром да је његова поузданост заснована на процени, те исти не може да буде систем за дојаву 

пожара на који може да се у потпуности заснива дојава пожара. Овај систем служи да упозори на 

вероватноћу од настајања пожара, значајно пре самог настанка пожара, те као такав, није систем за 

дојаву пожара. 

Питање 4:  

Да ли постоји разлика између стабилних система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и система 

за превентивну детекцију могућег настанка пожара? Молимо вас да објасните разлику уколико иста 

постоји? 

Одговор 4: 

За детекцију пожара предвиђен је адресабилни систем сличан систему ЗАРЈА, који се састоји од: 

- основне јединице за дојаву пожара (ППЦ) 

- адресабилних оптичких јављача пожара 

- адресабилних термичких јављача пожара 

- адресабилних оптичко-термичких детектора пожара 

- адресабилних ручних јављача пожара 

- адресабилних командних модула 

- аспирационих детектора дима 

- алармних уређаја (алармне сирене са и без бљескалица) 

- кабловске инсталације 

Пројектном документацијом предвиђа се инсталација адресабилних централних уређаја за 

аутоматску детекцију пожара, укупно 16 адресабилних централа, које су међусобно умрежене у 

јединствен систем аутоматске детекције и дојаве пожара.  

Даље, у опису рада система, наводи се и следеће: 

''На основу стандарда СРПС ЕН 54-2 и СРПС ЦЕН/ТС ЕН 54-14 потребно је одредити време 

извиђања дежурног особља у случају аларма првог степена. Ово време се одређује на 

основу времена које је потребно да дежурно лице, након потврде присуства на централи 

(аларм првог степена), дође до најудаљеније тачке у објекту од места надзора. Због 

величине објекта, време извиђања би било доста дуго, што би довело до тога да особље 

не одреагује на адекватан начин и спречи појаву пожара у њеној најранијој фази. 

Предвиђена је интеграција система дојаве и детекције пожара са системом видео 

надзора, па би у случају реаговања детектора пожара (први аларм), дежурна особа на 

монитору добила снимак у реалном времену места најближем детектору који је 

реаговао. На тај начин знатно скраћујемо време реаговања дежурног особља, особље 

може да оцени да ли је аларм лажан, и у случају појаве пожара може ефикасније 

организовати тактику гашења и евакуације људи.  
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Све централе су умрежене и над њима се врши надзор преко графичког надзорног центра. 

Графички  

надзорни центар је предвиђен за постављање у канцеларији обезбеђења (П4.5.1 – сервер 

рачунар) и просторији обезбеђења и ПП заштите (П.4.2.16 – цлиент рачунар) у приземљу 

објекта. Дежурно лице на монитору ГНЦ-а има приказ тлоцрта свих етажа у објекту и 

на њима приказане елементе детекције и дојаве пожара. У случају било ког аларма или 

грешке, ГНЦ врши звучно обавештење особља, а на монитору, на траци за догађаје 

исписује врсту обавештења, који је елемент у питању и где се налази.  

Дежурно особље може врло лако, једним кликом на траку за догађај, да добије локацију 

елемента на припадајућој етажи. Такође, особље има приказ места детекције пожара 

на мониторима система видео надзора. Систем детекције и дојаве пожара је интегрисан 

са системом болничке сигнализације (СОС). На горе поменути графички надзорни центар 

повезан је и систем болничке СОС сигнализације. Исти софтвер врши надзор над оба 

система. Помоћу софтвера је могуће праћење свих параметара и догађаја везаних за СОС 

сигнализацију паралелно са системом дојаве пожара. 

Електроинсталатерске радове може да изведе овлашћени извођач радова према 

пројекту и важећим техничким прописима, односно правилнику ВДС прописа за 

аутоматске системе за дојаву пожара, "Пројектовања и инсталације" као и упутства 

за инсталацију. 

Сваки од система функционише засебно као појединачан систем, а предвиђена је и 

интеграција више система, чиме се добија контрола и увид у исте са једног места. 

Софтвер путем ког је предвиђена интеграција система је систем софтвер за видео 

надзор. Замишљено је формирање оперативног центра у који би се сливале све 

информације обухваћених система. Оперативни центар би се могао назвати и ''сецуритy 

роом'' у којој борави обезбеђење 24 сата 7 дана у недељи. Путем професионалног 

софтвера инсталираног на серверу, као и софтвера за оперативни рачунар, радник 

обезбеђења би имао увид и контролу у интегрисане системе. Предвиђена је интеграција 

система ИП видео надзора, система контроле приступа и система аутоматске дојаве 

пожара.  

Концепција интегративног система се заснива на сливању свих података интегрисаних 

система на сервер на којем се формира база података, док се на клијент рачунару у 

оперативном центру шаљу све промене стања о интегрисаним системима. 

Предвиђена је интеграција софтвера са системом контроле приступа и системом за 

дојаву пожара, како би се обезбедила побољшана безбедност и надзор штићеног 

објекта. Kорисници могу креирати правила за догађаје из интегрисаних система, као и 



 Tesla Sistemi d.o.o. 
Vodeći sistem integrator u Srbiji 
Dr Ivana Ribara 181a 

11070 Novi Beograd 

tel. 011/711-4535  011/711-6198 

fax. 011/714-8311 

 
Žiro račun: 325-9500500003834-43           Matični broj: 20194596            Šifra delatnosti: 8020         PDV: 278675596          PIB: 104593699 

,   
њихову међусобну интеракцију. Сви елементи система и пожарне зоне могу бити 

визуелно приказане на графичким мапама. 

Напредне технологије пружају аналитичке активности у кадру камере, као што су 

способност препознавања људи, возила, лица, регистарских таблица, аларма са пожарне 

централе, као и свих догађаја са система контроле приступа (статус врата, улазак / 

излазак на одређена врата). Све наведено представља догађај који може бити 

симболички представљен у графичкој мапи и имати узајамну реакцију у одређеним 

временском периоду. Свака од наведених аналитика нам даје могућност да поставимо 

дискретна правила за одређене догађаје за које желимо бити упозорени, укључујући 

девет различитих врста покрета, откривање и постављање листа за надзор на основу 

изгледа одређеног лица, регистарске таблице, уласка/изласка кроз одређена врата или 

аларма са пожарне централе.'' 

Овим пројектом су предвиђени и Аспирациони детектори дима, при чему је наведено да детекција 

дима у почетној фази пожара представља веома битан фактор који пружа додатно време које се 

може искористити за превенцију штете у специфичним деловима објекта. Ови детектори су 

постављени у окнима лифтова. Принцип функционисања усисних јављача заснива се на 

константном узорковању ваздуха кроз отворе за узорковање након чега се ваздух транспортује до 

ласерског јављача дима високе осетљивости и анализира у циљу детектовања честица дима. 

Поменути аспирациони системи не представљају системе за превентивну детекцију могућег 

настанка пожара и просторијама у којима се налази скупоцена опрема или подаци већ је део 

стабилног система за детекцију и дојаву пожара. 

Пројектант је додатно предвидео и системе који имају за циљ да обезбеде додатну сигурност 

корисника објекта у погледу чувања веома важне опреме. У том смислу, предвиђени су додатни 

системи за превентивну детекцију могућег настанка пожара у неколико просторија у објекту, тамо 

где се налази скупоцена опрема и веома важни подаци. Предметни систем за превентивно 

откривање пожара, сам по себи има способност да детектује опасност од настанка пожара знатно 

пре него до самог пожара и дође, уколико уопште до истог и дође.  

Предвиђени систем за превентивно откривање пожара је заснован на технологији превентивног 

откривања пожара, која је јединствена технологија и која је први пут примењена у НАСА 

летелицама. Омогућава врло осетљиву детекцију и откривање ризика од настанка пожара и 

временски много пре него што настану први ефекти пожара у виду дима, мириса итд. У том смислу, 

пројектовани систем детектује могућност настанка пожара, и не представља систем за аутоматску 

детекцију и дојаву пожара, већ сигурносни систем који треба да упозори корисника да у појединим 

просторијама у којима се налази скупоцена опрема или драгоцени подаци, постоји могућност да 

дође до пожара.  
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,   
Питање 5: 

Да ли систем за превентивну детекцију могућег настанка пожара мора да буде саставни део свеске 

5.3 Стабилни систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара? 

Одговор 5: 

Из претходног наведеног недвосмислено се може закључити да предметни систем за превентивну 

детекцију могућег настанка пожара, не представља систем који детектује пожар у моменту настанка 

пожара, већ упозорава на могућност настанка пожара пре настанка истог, што га као таквог не може 

сврстати у систем аутоматске детекције и дојаве пожара и као такав не мора ни да се налази у свесци 

5.3 Стабилни системи за аутоматску детекцију и дојаву пожара.  

Као такав, ова систем осим што није обавезан према одредбама Закона о заштити од пожара и 

пратећим подзаконским актима, он не представља ни систем за аутоматску детекцију и дојаву 

пожара, већ само предвиђа могућност да до пожара може да дође значајно пре него се пожар и 

појави, те као такав не постоји законска обавеза да се налази у свесци 5.3 Стабилни системи за 

аутоматску детекцију и дојаву пожара. Пројектант је обезбедио посебан и независан аутоматски 

систем за детекцију и дојаву пожара, који је у складу са законским и подзаконским одредбама 

обрађен у свесци 5.3  Стабилни системи за аутоматску детекцију и дојаву пожара.  

Пројектант задржава право да у циљу обезбеђења што веће безбедности и чувања имовине и 

података Корисника, може да предвиди и друге системе који нису прописани као минимални 

захтеви у смислу превенције од пожара, а посебно ако ти системи могу да функционишу независно 

од осталих система и ни на који начин не нарушавају функционалност осталих система у објекту.  

 

Тесла системи д.о.о. 
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