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АУТОМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА 
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Резиме: Рад обрађује теоријске основе и објашњава предности које пружају аутоматски системи за 

детекцију и дојаву пожара. Такође је представљен и пројекат за извођење аутоматског система за дојаву 

пожара који је израђен за потребе градске управе у једној општини у АП Војводина.  
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AUTOMATIC FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS 

Abstract: The paper addresses the theoretical background and explains the benefits of automatic fire detection 

and alarm systems. Also, it addresses a project for the implementation of an automatic fire alarm system, which 

was developed for the needs of the city administration in one of the municipalities in Autonomous Province of 

Vojvodina. 
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1. УВОД 

Сведоци смо све већег броја пожара и опасности које су везане уз пожар. Разлози су 

различити: масовна употреба синтетичких и опасних материјала у производњи и 

свакодневном животу, велике брзине и температуре у току индустријских процеса, 

немогућност визуелне детекције пожара у почетној фази. Време детекције пожара и 

почетак његовог гашења директно је повезано са штетама које настају у пожарима, а 

електронски системи за дојаву пожара који откривају и дојављују пожар најбољи су 

начин превенције. Губици проузроковани пожаром могу бити велики. Често се уз 

материјалне губитке, све чешће јављају и људски губици. Све ово указује на потребу да 

се смањи ризик појаве и ширења пожара, употребом техничких средства за детекцију, 

контролу и сузбијање ватре. Систем за дојаву пожара (СДП) је аутоматски систем, чија 

је намена да открије пожар у почетном стадијуму, да активира алармну сигнализацију 

за евакуацију људи који се налазе у објекту, да пошаље алармни сигнал за пожар у 

надзорни центар и да активира системе за гашење и друге заштитне уређаје. Системи за 

дојаву пожара су ефикасан и сигуран начин за аутоматску детекцију и смањење 

времена за откривање и гашење пожара. Системи дојаве пожара могу се разликовати по 

величини и технологији рада, а који ће се користити зависи од апликације, типа објекта, 

угрожености од пожара, броја људи у објекту, прописа и жеља инвеститора. Нове 

технологије омогућавају већу поузданост, флексибилност, капацитет и даљинско 

управљање. Системи за дојаву пожара треба да буду стабилни, могу да буду 

конвенционални, а у случају да су адресабилни, пружају најмодернију и најбољу 

заштиту од пожара. ''Заштитни системи и уређаји су системи у функцији безбедности 

људи који бораве у објекту, објекта и ватрогасаца - спасилаца (стабилни системи за 

гашење пожара, стабилни системи за дојаву пожара, стабилни системи за детекцију 

експлозивних и запаљивих гасова, системи за контролу дима и топлоте, сигурносни 

системи напајања, инсталације хидрантске мреже за гашење пожара, као и мобилни 

уређаји за гашење пожара. [1] 
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2. ПОЖАР - ПОЈАМ, ПОДЕЛА, ФАЗЕ РАЗВОЈА  

''Пожар је процес неконтролисаног сагоревања којим се угрожавају живот и 

здравље људи, материјална добра и животна средина'' [1]. Праћен је ослобађањем 

топлоте и продуката сагоревања који могу имати токсичне особине. Да би дошло до 

горења потребно је да су истовремено пристутни: материјал који може да гори, топлота 

довољна да запали гориви материјал и оксидатор, односно присуство кисеоника. Сваки 

пожар прати образовање гасовитих, течних или чврстих продуката сагоревања, 

ослобађање топлоте и емитовање светлости. 

Подела пожара према месту развоја: унутрашњи - они који се развијају у 

затвореном простору (просторије у згради, објекту или у шупљинама конструкција као 

и пожари у рударским јамама.); спољашњи -  настају када су захваћени спољашњи 

делови објекта или се пожар у потпуности развија на отворено простору, изван зграда. 

Овде спадају шумски пожари, пољски пожари, пожари отворених складишта, пожари 

на превозним средствима итд. 

Подела пожара према обиму и величини: мали пожар је онај када је захваћена мала 

количина горивог материјала (поједини предмети, мале површине и мала количина 

горива); средњи пожар је онај у којем су ватром обухваћена једна или више просторија 

неког објекта, или веће количине гориве материје, односно мање површине на 

отвореном простору; велики пожари су пожари у којима је захваћен кров, читав спрат, 

већи подрумски простор или читав објекат, на отвореном простору ови пожари обично 

захватају веће површине или веће количине горива (већа складишта, пожари 

различитог течног горива и шумски пожари...); катастрофални (блоковски) пожари су 

пожари који су захватили више објеката, већи комплекс шума, као и велике површине 

отворених складишта. 

Подела пожара према врсти гориве материје: 

А - пожари чврстих материја (дрво, текстил, угаљ, биљне материје, пластика, слама, 

папир и сл.), 

Б - пожари течних и лако топљивих материја (бензин, бензол, уља, масти, лакови, 

смола, алкохол и сл.), 

В - пожари запаљивих гасова (метан, бутан, пропан, водоник, ацетилен), 

Г - пожари лаких метала (магнезијум, алуминијум, њихове легуре, титан, електрон, 

осим натријума и калијума), 

Д – пожари биљних и животињских уља и масноћа (кухињски пожари). 

 Подела пожара према фазама развоја пожара: као неконтролисани процес 

сагоревања, одвија се кроз следеће фазе (Слика 1): 

 
Слика 1. Фазе развоја пожара 
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*Флешовер (енг. Flashover) означава тренутак преласка пожара из фазе развоја у 

потпуно развијени пожар, при чему су сви запаљиви материјали у просторији захваћени 

пожаром. За почетак Flashoverа везују се просторне температуре од 500 до 600°C. 

Фаза развоја - карактеристичан је мали интензитет, релативно ниска температура и 

мали простор захваћен пожаром, сагоревање је непотпуно са већом количином дима, 

чађи и токсичним, непотпуним гасовитим продуктима сагоревања, дужина трајања није 

строго одређена и зависи од материје која гори (чврсте материје временски најдуже 

сагоријевају). 

Фаза разбуктавања - сагоревање 80% и више горивог материјала, постизање 

максималних температура сагоревања и могућност ширења пожара на околне објекте и 

површине, интензитет изгарања је највећи, обично долази до рушења носеће 

конструкције, а често и целог објекта, тешко га је локализовати, па су за гашење 

потребне јаче снаге и више средстава. 

Догоревање (фаза живог згаришта) - наступа после сагоревања већег дела горивог 

материјала, постепено смањивање интензитета изгарања, опадање температуре и 

постепено гашење пожара, опасна су места сагоревања без пламена, са жаром, јер услед 

акумулације топлоте на тим местима постоји могућност поновног распламсавања 

пожара ако у околини има још горивог материјала. 

3. АУТОМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА 

Системи за детекцију и дојаву пожара представљају аутоматске електричне уређаје 

који самостално, без интервенције корисника, у почетној фази откривају пожар 

затвореног штићеног простора, помоћу аутоматских детектора који прослеђују сигнал 

централној јединици, а она након обраде добијене информације ступа у програмирана 

дејства. Време детекције пожара и почетак његовог гашења директно је повезано са 

штетама које ће настати због пожара, а електронски системи за дојаву пожара који 

самостално, без интервенције човека, откривају и дојављују пожар у објектима најбољи 

су начин превенције. Када имамо информацију да је пожар у раној фази развоја можемо 

да благовремено вршимо гашење пожара и евакуацију објекта. На тај начин вршимо 

заштиту објеката и људи у њима. 

Сваки систем за дојаву пожара се у принципу састоји од периферне опреме за 

детекцију (аутоматских детектора, ручних јављача, сирена, модула…), кабловске 

инсталације којом је периферна опрема повезана са централним уредајем и централног 

уредаја који обрађује сигнале периферне опреме и активира уређаје за сигнализацију 

или извршава одређене програмиране функције (извршне) у зависности од типа објекта. 

С обзиром на коришћену технологију, системе за детекцију пожара можемо поделити 

на: класични (колективни, конвенционални, зонски) системи и  адресабилни системи. 

Класични системи за дојаву пожара (Слика 2) су економични и поуздани за мање 

апликације. Они раде на начин да централа има више улаза које називамо зонама, а на 

сваку зону спаја се више детектора тако да се на централи сигнализира пожар неке зоне 

ако било који детектор у зони сигнализира пожар. Обично се спаја до 32 детектора у 

једну зону (норма). Што има мање детектора у зони може се лакше и прецизније 

лоцирати пожар.  

Аналогно адресабилни системи (Слика 3) имају много предности у односу на 

класичне системе за дојаву пожара које доносе већу сигурност система - адреса даје 

податак о тачној локацији детектора у аларму, подешавање осетљивости нуди 
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прилагођавање детектора простору у којем се налази, компензација онечишћења 

омогућава сигнализацију када је потребно очистити детектор, а уједно смањује број 

лажних аларма, надзор детектора у петљи омогућава да се и у случају прекида или 

кратког споја задржава функционалност система. 

Бежични систем је одлично решење дојаве пожара у ситуацијама у којима је 

каблирање неприкладно или неисплативо што је чест случај у хотелима, музејима, 

црквама или сличним културним објектима. Омогућава допуну традиционалног 

аналогно-адресабилног система за дојаву пожара бежичним уређајима. Да би централа 

могла комуницирати с бежичним уређајима користи се примопредајник. 

Примопредајник се напаја из петље и подржава до 32 уређаја, а са централом 

комуницира путем истог протокола као и уређаји спојени на петљу. Све команде које се 

користе у „жичаној“ верзији могу се користити и за бежичну верзију уређаја: оптички 

детектор дима, термички детектор, оптичко-термички детектори, улазни и излазни 

модули, ручни јављачи, сирене и др. На Слици 4. је шематски приказан начин 

повезивања жичаног система с бежичним уређајима. 

 
Слика 2. Класични  системи                                         Слика 3. Адресабилни системи 

 

  

 
Слика 4. Шематски приказ начина повезивања жичаног система с бежичним уређајима 
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Уз овакав систем који служи као надопуна жичаним систему, постоје и потпуно 

бежични системи. Основни концепт је исти (централа, аутоматски детектори, ручни 

јављачи…) само што су сви елементи бежичне изведбе с батеријским напајањем 

(главним и помоћним). Користе се као трајно решење на објектима где је потребна брза 

инсталација без видљивих кабела или на објектима у изградњи као привремени систем 

за дојаву. 

3.1. Елементи система за аутоматску дојаву пожара  

Шема аутоматског уређаја за рано откривање пожара и узбуњивање приказана је на 

Слици 5. 

 
Слика 5. Шема аутоматског уређаја за рано откривање пожара и узбуњивање 

 
_____________   увек се налази у систему (делови без којих систем не може да функционише) 

--------------------  елементи које корисник уноси ради побољшања система 

 

Где су: 

 А - аутоматски детектори пожара 

 B - уређај за надзор и управљење (централа) 

 C - елементи за сигнализацију и/или алармирање 

 D - ручни јављачи пожара (место уласка човека у систем) 

 E - предајни уређај даљинске сигнализације о пожару (корисник) 

 F - пријемни уређај даљинске сигнализације о пожару (ватрогасне јединице) 

 Ј - предајни уређај далинске сигнализације неисправности (активира се при 

  квару  система)  

 К - пријемни уређај далинске сигнализације неисправности (активира се при 

  квару  система) 

 G - уређај за управљење аутоматском противпожарном заштитом (ППЗ) 

 X - уређај за аутоматску противпожарну заштиту 

 L - извор напајања 

4. АУТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА НА ПРИМЕРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  

За потребе зграде Градске управе урађен је пројекат за извођење аутоматског 

система за дојаву пожара. Зграда се састоји од 3 објекта који су међусобно повезани 

(Слика 6) Објекат 1. је стари део зграде (са торњем) који се састоји од подрума, 

приземља и 1. спрата. Објекат  2. је објекат градске управе који се састоји од приземља, 

1.спрата, 2.спрата и простора тавана. Објекат 3 је средњи део објекта градске управе 

који се састоји од приземља, 2 спрата и простора тавана. 

Приликом израде пројекта испоштоване су важеће законске одредбе, прописи, 

стандарди и препоруке: Закон о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС', 
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бр.72/09,81/09-исправке 64/10-УС,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13–УС, 

132/14); Закон о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/2009., 20/2015 и 

87/2018); Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву 

пожара („Сл. лист СРЈ”, бр. 87/93); Правилник о техничким нормативима за израду 

техничке документације којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за 

откривање пожара и алармирање (''Сл. лист СРЈ'', 23.06.1995); Правилник о техничким 

нормативима за електричне инсталације ниског напона (''Сл.лист СФРЈ'', бр.53/88,54/88 

и ''Сл.лист СРЈ'', бр.28/95)  

 

Слика 6. Нацрт зграде Градске управе                                                Слика 7. ДЕТ- ЦАД-150-8, Детнов 

 

4.1. Систем аутоматске дојаве пожара 

Систем дојаве пожара треба да обезбеди благовремену сигнализацију пожара, места 

настанка пожара, као и алармирање дежурног особља и присутних људи у објекту да је 

до пожара дошло. Сигнализација пожара треба да буде реализована преко алармних 

сирена и на централном уређају, а такође треба да обезбеди и аутоматску телефонску 

дојаву аларма. Да би наведене функције биле остварене систем сигнализације пожара 

састоји се од: 1.) Аналогно-адресибилне централе за дојаву пожара; 2.) Аутоматских и 

ручних јављача пожара; 3.) Елемената за сигнализацију (сирене, паралелни индикатори, 

телефонски дојављивач); 4.) Извршних И/О модула; 5.) Кабловске инсталације. 

Предвиђени систем обезбеђује информацију на централи са сваког детектора и 

јављача пожара са индивидуалном адресом. Свака просторија на овај начин има 

сопствену адресу (зону) на централи што омогућава брзо дефинисање места избијања 

пожара. Аналогно-адресибилна централа за дојаву пожара је смештена у портирници на 

нивоу приземља у старом делу објекта Градске управе. Ради благовременог 

обавештења о настанку пожара интервентне, односно ватрогасне службе, на централу је 

прикључен телефонски дојавни аутомат. Аутоматски детектори пожара су постављени 

у свим канцеларијама, салама, кухињама, техничким просторијама и свим другим 

просторијама где постоји пожарни ризик. Ручни јављачи пожара су постављени на 

путевима за евакуацију дуж коридора, степеништа, код улаза у објекте. Основни тип 

детектора система дојаве пожара је оптичко – димни детектор, јер он врши откривање 

појаве пожара у раној фази његовог развоја. За реализацију извршних функција 

предвиђени су одговарајући релејни модули. Интерно алармирање у објекту 

предвиђено је алармним сиренама. 
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Централа за дојаву пожара: аналогно-адресибилна централа смештена је у 

портирници на нивоу приземља у објекту 1. Градске управе где је обезбеђено присуство 

особља у току радног времена. За аутоматску даљинску дојаву аларма ван радног 

времена предвиђен је телефонски дојавни аутомат. Централа је капацитета 4 

адресибилне петље проширива до 8 петљи ДЕТ- ЦАД-150-8, Детнов, Шпанија (Слика 

7) при чему се на једну петљу може повезати до 250 детектора и/или модула. Централа 

је базирана на микропроцесорском управљању и контроли рада, прикупља и обрађује 

све приспеле информације у непрекидној двосмерној комуникацији између периферних 

елемената, обезбеђује напајање и непрекидно надгледање сигналних – јављачких 

линија, сигнализацију прораде сигналних линија или настанка квара на њима, слање 

алармних сигнала до акустичних извора, као и управљање машинским системима и 

одређене интервенције по двостепеном алармном плану. Централа се напаја напоном из 

мреже 230 V и 50 Hz из најближег електро ормана са посебног струјног круга. У 

случају испада овог напона располаже резервним извором напајања – уграђеним 

акумулаторским батеријама које обезбеђују аутономију система од 72 часа у мирном 

режиму и 30 минута у алармном режиму.  

Аутоматски детектори пожара: уграђен су оптичко-димни детектор, јер он 

врши откривање појаве пожара у раној фази његовог развоја. Детектори одговарају на 

редовна прозивања од стране централе и шаљу податке о свом типу и статусу, 

укључујући аналогне нивое својих сензорских елемената. Један оптичко-димни 

детектор надгледа површину од 50- 70 m², а један термодиференцијални детектор 

надгледа површину од 20-40 m². Оптичко-димни детектори пожара раде на принципу 

расипања светлости на димним честицама и могу да реагују на дим још у фази стварања 

дима, пре избијања стварног пожара. Реагују на било коју врсту дима и то у раној фази 

димљења (пиролиза). Оптички детектор је у истој мери осетљив и на црне густе димове 

(нпр. запаљена гума) и на беле димове (нпр. ПВЦ). Пошто сваки пожар започиње 

стварањем дима, овај јављач је најпоузданији у препознавању пожара у раној фази 

(Слика 8)  

                                                    
                   Слика 8. ДЕТ-МАД-450,                                                                       Слика 9.  ДЕТ-ДОД-220А, Детнов   

 

Ручни јављачи пожара: адресибилни јављач је основни елемент за ручно 

активирање пожарног аларма у адресибилном систему и повезује се директно на петљу. 

Опремљен са ЛЕД индикатором стања који трепери у нормалном раду, а континуално 

светли када је јављач притиснут ради активирања аларма. Ручни јављачи су предвиђени 

на свим комуникацијама у оквиру објекта, дуж путева евакуације и код улаза у објекат. 

Ручни јављач служи за ручну даљинску дојаву пожарног аларма до централног уређаја 

система за сигнализацију пожара без времена провере и на тај начин има улогу у 

пожарној заштити за директно алармирање (Слика 9) Ручни јављачи се постављају на 

висини 1,5 m од горњег слоја пода. 
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Линијски детектори: за детекцју пожара у раној фази где се не могу користити 

„тачкасти“ детектори, велике и високе хале са равним или косим кровом, једно од 

решења су линијски детектори. Имају емитер и пријемник у истом кућишту и 

рефлектор који се поставља на супротној страни простора који се покрива. Домет им је 

до 100 m. По ширини покривају простор до 16,5 m.  

Паралелни светлосни индикатори: на све јављаче који су скривени и нису 

визуелно доступни предвиђено је прикључење паралелних индикатора прораде јављача 

(у  спуштеном плафону, дуплом поду и другим недоступним просторима, закључаним 

просторијама, лифт кућици, возном окну лифта...). Индикатори се постављају на 

видном месту на плафону (за јављаче у плафону) и на дну најближег зида (за јављаче у 

дуплом поду). 

Елементи за алармирање: обавештавање особља о појави пожара у објекту врши 

се помоћу звучних алармних сигнала емитованих преко алармних сирена. Елементи за 

алармирање, односно узбуњивање морају бити константно у исправном стању, 

заштићени од оштећења и лако доступни. Одабран је тип конвенционалних алармних 

сирена СЦД-200/ВТГ32Е-СБ (Слика 10) Алармне сирене су постављене на висини 2,5 

m од горњег слоја пода. 

                                                                 
               Слика 10. СЦД-200/ВТГ32Е-СБ                                                                    Слика 11.  САТ-ДТ-1 

 

Телефонска дојава аларма: ради правовремене даљинске дојаве аларама предвиђен 

је телефонски дојавни аутомат  САТ-ДТ-1 (Слика 11)  који има могућност слања 2 

говорне поруке на маx 6 телефонских бројева. Телефонски дојавни аутомат је монтиран 

непосредно поред централе за дојаву пожара и повезан је на телефонску линију. 

4.2. Извршне функције система 

У предметном делу објекта предвиђена је реализација следећих извршних 

функција: 

 звучна и светлосна сигнализација у случају пожара на централном уређају; 

 активирање локалног звучног аларма (активирање алармних сирена); 

 удаљено алармирање преко телефонског дојавног аутомата прослеђивањем 

говорне поруке одређеним службеним лицима која су задужена за безбедност 

објекта. 

Локално алармирање у случају пожара предвиђено је активирањем електронских 

сирена са потребним нивоима звука. Извршена је монтажа 18 алармних сирена 

распоређене на свим етажама у сваком од објеката на такав начин да у потпуности 

покривају све делове објекта. 
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Удаљено алармирање предвиђено је преко телефонског дојављивача са могућношћу 

прослеђивања до 2 говорне поруке на 6 унапред дефинисаних телефонских бројева. 

Исти је лоциран у непосредној близини централе дојаве пожара. 

4.3. Алармни план 

У објекту је дневно дежурство, односно дежурно лице је присутно за време рада 

објекта. Централни уређај има могућност програмирања жељених начина узбуњивања. 

Да би се у пуној мери искористиле предности система за рану детекцију пожара и 

започело гашење пожара у његовим почетним фазама када се пожар може угасити 

приручним средствима, потребно је човека што раније укључити у поступак 

алармирања. Обзиром да се дежурно лице налази у непосредној близини централе, у 

случају активације интерног аларма, дежурно лице је дужно да у што краћем року 

изврши очитавање стања система и предузме дефинисане мере према утврђеном плану. 

Могућност људске грешке, неправилних поступака или фактора панике може се 

елиминисати техничким средствима, због чега су и предвиђена два пута алармирања: 

1.) Аларм од аутоматских јављача и 2.) Аларм од ручних јављача. Употребом ова два 

независна начина алармирања постижемо највећу могућу сигурност. Међутим, да би се 

елеминисале људске грешке примењује се концепт надзора који подразмева: надзор 

присутности и надзор извиђања. Овим концептом аларма, у случају пожара, особље 

може да доноси одлуке у оквиру аутоматског редоследа операција. На овај начин лажни 

аларми се не преносе до ватрогасне службе. Утицај било какве људске грешке је 

смањен технологијом примењених решења. 

Дневни рад (особље присутно): Организација аларма у објекта у радно време 

(режим „Дан“) је следећа (Слика 12): прорадом аутоматског јављача јавља се "интерни 

аларм" на оперативној конзоли (звучни и светлосни) ради упозорења дежурном  лицу. 

У случају да дежурно лице није присутно по истеку унапред програмираног времена 

(око 30 sec) које се назива и "време присутности" долази до општег аларма у објекту. У 

нормалној ситуацији дежурно лице је присутно и притиском на један тастер ("провера") 

искључује звучни интерни аларм, потврђује да је примио информацију од система за 

сигнализацију пожара и стартује друго програмабилно време "време извиђања". Време 

извиђања зависи од величине објекта и у овом случају износи 5 min. Дежурни на 

оперативној конзоли очитава тачну локацију детектора који је алармирао, одлази на 

лице места, налази детектор који је активирао аларм и у случају пожара притиском на 

најближи ручни јављач активира општи аларм, а затим приступа гашењу пожара у 

складу са унапред утврђеним оперативним планом. У случају да је аутоматски детектор 

реаговао на неке ометајуће утицаје (јака запрашења, водена пара и сл.) или се ради о 

пожару мањих димензија, дежурно лице гаси пожар и враћа се до оперативне конзоле, 

поништава "интерни аларм" тако да не долази до општег аларма и извршних команди и 

систем нормално наставља да ради. 

Ноћни рад (особље није присутно): ван радног времена (режим „Ноћ“) када 

особље није присутно аларм се аутоматски преноси без чекања до ватрогасне службе 

(12). Дежурно особље такође може бити аутоматски алармирано. Са оваквим 

концептом аларма пренос лажних аларама до ватрогасне службе је знатно смањен. 

Најчешћи лажни аларми су варљива појава коју изазивају људи у току дневног рада. 

Овај концепт аларма даје значајан допринос у смислу поузданог рада и добре 

репутације система за детекцију пожара у односу на корисника система, а такође и у 

односу на ватрогасну службу. 
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Пребацивање на дневни и ноћни рад: Ово пребацивање се врши полуаутоматски, 

тј.аутоматски (преко сата за пребацивање) са дневног на ноћни рад, а ручно са ноћног 

на дневни рад. Овакав начин пребацивања (полуаутоматски) обезбеђује да не дође до 

пребацивања система који је без људске посаде са ноћног на дневни рад (када се јавни 

празници или нерадни дани јављају у неправилним временским интервалима). 

Индикатор за ноћно упозорење служи да се не би заборавило ручно пребацивање на 

дневни рад када су људи присутни. Ово спречава пренос лажних аларма до 

противпожарне бригаде услед грешака у раду. Укључивање пребацивања је могуће и 

преко блокирајућег контакта врата, пасивног инфрацрвеног детектора и др. под 

условом да је систем и даље на "ноћном" режиму рада. 

 

 
Слика 12. Шема алармног плана 

5. ЗАКЉУЧАК 

Пожари као појава су друштвени, економски и техничко-технолошки проблем сваке 

друштвене заједнице. Ризик од избијања ватре и појаве пожара у индустријским, 

пословним и објектима за јавну употребу се смањује уз максималну обазривост при 

пројектовању, извођењу и употреби објеката али се не може занемарити. Превенција 

пожара, као и дојава, није нешто што треба схватити олако.  

''Када говоримо о пожару и системима за заштиту од пожара важно је да схватимо 

намену ових система и колика је корист од њих. У неким случајевима код људи постоји 

неосновано мишљење да ће системи за заштиту од пожара спречити њихов настанак. 

Статистичка вероватноћа да се пожар догоди у објектима који поседују системе 

заштите од пожара потпуно је једнака вероватноћи да се пожар деси у објектима који 

немају овакве системе заштите. Ови системи не поседују способност да зауставе 

настанак пожара. Оно што системи заштите од пожара могу да пруже јесте рано 
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откривање пожара, а самим тим спречавање његовог ширења, мању материјалну штету 

и што је најважније смањен број људских жртава"[5]. 

На основу свега виђеног у овом раду долази се до закључка да системи за 

аутоматску дојаву пожара имају задатак да што раније детектују пожар, детектујући 

неку од његових основних манифестација (дим, пораст температуре, светлост пламена, 

и др.), и о томе благовремено дају обавештење односно аларм, па се у најкраћем 

могућем року може приступити гашењу пожара.  

Зато је препорука да се у зградама Општинских/Градских управа у што је могуће 

краћем року имплементира аутоматски систем за детекцију и дојаву пожара, јер у овом 

тренутку не постоји боља и поузданија гаранција за заштиту објекта као и људи у њему. 
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