
 
 
 
 
 
Република Србија 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за ванредне ситуације 
Одељење за ванредне ситуације у Кикинди 
Одсек за превентивну заштиту 
09.14 број 217-18798/19-3 
Дана: 24.12.2019. године 
ROP-COK-6416-CFPM-3-FDPNA-1/2019 
К И К И Н Д А 
/З.Б./ 
 
 
На основу чл. 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/15 
и 87/18), решавајући по захтеву Општинске управе Чока, од 10.12.2019. године, 
достављеном у име инвеститора Општине Чока и Основне школе „Јован Поповић“ из 
Чоке, ул. Бранка Радичевића бр. 11, у поступку обједињене процедуре електронским 
путем ROP-COK-6416-CFPM-3-FDPNA-1/2019, а у вези са чл. 136 став 1 Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) и чл. 38 Правилника о 
поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 
68/19), шеф Одсека у сектору за ванредне ситуације, Зоран Будиша, по овлашћењу 
министра бр. 01-35/18-17 од 15.03.2018. године, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. НЕ ДАЈЕ СЕ сагласност инвеститору Општини Чока и Основној школи „Јован 
Поповић“ из Чоке, ул. Бранка Радичевића бр. 11, на техничку документацију у 
погледу мера заштите од пожара за реконструкцију и санацију Основне школе 
“Јован Поповић“ у Чоки, ул. Бранка Радичевића бр. 11, на к.п. бр. 330/1 к.о. Чока, 
спратности П+1, укупне нето површине 1.997,18 m2, која обухвата: реконструкцију 
електроенергетских инсталација у целом објекту, реконструкцију инсталације 
хидрантске мреже у целом објекту, реконструкцију котларнице у виду проширења 
просторије намењене смештају котлова, замену котлова на гас са котловима на 
пелет, изградње улазног степеништа и промене намене техничке просторије у 
просторију за смештај пелета и извођење стабилног система за аутоматско 
откривање и дојаву пожара у целом објекту  

2. Саставни део овог Решења је техничка документација приложена уз захтев. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 10.12.2019. године, примљен је захтев од Општинске управе Чока у 
поступку обједињене процедуре електронским путем, у име инвеститора Општине Чока 
и Основне школе „Јован Поповић“ из Чоке, ул. Бранка Радичевића бр. 11, за давање 
сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за 
реконструкцију и санацију Основне школе “Јован Поповић“ у Чоки, ул. Бранка 
Радичевића бр. 11, на к.п. бр. 330/1 к.о. Чока, спратности П+1, укупне нето површине 
1.997,18 m2, која обухвата: реконструкцију електроенергетских инсталација у целом 
објекту, реконструкцију инсталације хидрантске мреже у целом објекту, реконструкцију 



котларнице у виду проширења просторије намењене смештају котлова, замену котлова 
на гас са котловима на пелет, изградње улазног степеништа и промене намене 
техничке просторије у просторију за смештај пелета и извођење стабилног система за 
аутоматско откривање и дојаву пожара у целом објекту.  

Уз захтев је приложена следећа техничка документација:  

1. Пројекат за извођење – 0: Главна свеска бр. E-14/2019, израђена од стране 
„Design office“ из Суботице 

2. Пројекат за извођење – 1: Пројекат архитектуре бр. E-14/2019, израђен од стране 
„Design office“ из Суботице, 

3. Пројекат за извођење – 2: Пројекат конструкције бр. E-14/2019, израђен од стране 
„Design office“ из Суботице, 

4. Пројекат за извођење – 3: Пројекат хидротехничких инсталација – реконструкција 
хидрантске мреже, бр. E-93/18, израђен од стране „VG blue“ из Суботице, 

5. Пројекат за извођење – 3/1: Пројекат хидротехничких инсталација – водовод и 
канализација, бр. E-14/2019, израђен од стране „Design office“ из Суботице, 

6. Пројекат за извођење  – 4: Пројекат електроенергетских инсталација бр. E-93/18-
PZI-4, израђен од стране „Енинг“ из Суботице 

7. Пројекат за извођење – 5/2: Пројекат телекомуникационих и сигналних 
инсталација (инсталација стабилног система дојаве пожара) бр. E-93/18-PZI-5/2, 
израђен од стране Д.О.О. Института за превентиву, заштиту на раду, 
противпожарну заштиту и развој из Новог Сада. 

8. Идејни пројекат – 6: Пројекат машинских инсталација-гас бр. KDM-24/19-IDP, 
израђен од стране Д.О.О. „К.Д.М.“ из Суботице. 

9. Главни пројекат заштите од пожара бр. E-105/2018-gp, израђен од стране Д.О.О. 
„АТЛ студио“ из Суботице 

Увидом у наведену документацију утврђено је да у пројектима НИСУ примењене све 
превентивне мере заштите од пожара предвиђене Законом и техничким прописима и 
то: 

 У Главном пројекту заштите од пожара израђен од „АТЛ студио“ из 
Суботице, у делу А.2. су наведене подлоге за израду пројекта. Прегледом 
достављене документације утврђено је да је достављен пројекат 
телекомуникационих и сигналних инсталација 5/2 – инсталација стабилног 
система за дојаву пожара израђен од Института за превентиву, заштиту на 
раду, противпожарну заштиту и развој из Новог Сада, а не Д.О.О. „Енинг“ 
из Суботице, како је наведено 

 Такође је утврђено да није достављен пројекат термотехничких 
инсталација како је наведено у делу А.2 Главног пројекта заштите од 
пожара као подлога за израду пројекта 

 Достављен је идејни пројекат машинских инсталација бр. KDM-24/19-IDP 
израђен од Д.О.О. „КDM“ из Суботице, што није у складу са чл. 36 
Правилника о спровођењу обједињене процедуре електронским путем 
(„Сл. гласник“ бр. 68/2019) 

 Није детаљно описан уређај за повећање притиска у хидрантској мрежи ни 
у пројекту хидротехничких инсталација израђен од „VG blue“ из Суботице 
ни у Главном пројекту заштите од пожара, како би се сагледали сви 
елементи – конструктивни и инсталациони, дефинисано поглављем V 
Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже 
за гашење пожара („Сл. гласник“ бр. 3/2018) 



 Није предвиђен резервни извор напајања уређаја за повећање притиска, у 
складу са чл. 47 Правилника о техничким нормативима за заштиту од 
пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. 
гласник“ бр. 22/2019) и чл. 27 Правилника о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник“ бр. 
3/2018) ни у једном од достављених пројеката 

 У пројекту архитектуре је наведено да се врши реконструкција котларнице 
проширењем просторије за смештај котлова, замена котлова на гас 
котловима на пелет, изградње улазног степеништа и промене намене 
техничке просторије у просторију за смештај пелета, док у Главном 
пројекту заштите од пожара то није описано и нису узете у обзир одредбе 
из чл. 45 Правилника о техничким нормативима за заштиту од пожара 
стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Сл. гласник“ бр. 
22/2019) како би се сагледале грађевинске карактеристике просторија 
предвиђених за смештај котлова и пелета 

 Поред наведених недостатака, сви пројекти за извођење и Главни пројекат 
заштите од пожара морају бити међусобно усклађени 

Поред наведених недостатака, сви пројекти за извођење и Главни пројекат заштите од 
пожара морају бити међусобно усклађени. 

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба 
Министарству  унутрашњих послова Републике Србије, Сектору за ванредне ситуације, 
у року од 15 дана од дана достављања решења.  

Жалба се подноси првостепеном органу таксирано са 480,00 динара административне 
таксе. 

Такса није наплаћена у складу са чл. 18 Закона о републичким 
административним таксама („Сл. гласник РС“, број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 
35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 120/15, 50/16, 61/17, 
50/18 и 95/18). 
 
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Општинској управи Чока 
2. Одељењу за ванредне ситуације у Кикинди 
3. Архиви 

 
/З.Б./ 
 

ШЕФ ОДСЕКА 
потпуковник полиције 

Зоран Будиша 
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