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ТЕМА 12: 

Одржавање хидрантске инсталације 



Увод 

• Одржавање и контролисање хидрантске мреже за гашење 
пожара се спроводи пре прве употребе и периодично како је 
дефинисано техничким прописима и Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара (Службени гласник РС", број 3/2018). 

• Према поменутом правилнику прописани су захтеви које мора 
да задовољи хидрантска мрежа и случајеви у којима се за 
заштиту објекта од пожара обавезно примењује овај 
противпожарни систем. 

• Уколико су за хидрантске мреже којима се штите поједини 
објекти прописани друкчији захтеви од захтева прописаним 
Правилником, примењују се одредбе тих посебних прописа. 



• Хидрантска мрежа је скуп цевовода, уређаја и опреме којима се 
вода од извора снабдевања доводи до штићених простора и 
грађевинских објеката. 

• Према извођењу и заштити грађевинских објеката од пожара 
разликују се унутрашња и спољашња хидрантска мрежа. 

• Унутрашња хидрантска мрежа за гашење пожара је мрежа која 
је изведена унутар грађевинског објекта и чине је зидни 
хидрант у коме се налазе вентил, ватрогасно црево и 
млазница. 

• При снабдевању објекта водом капацитет унутрашње 
хидрантске мреже на најнеповољнијем месту мора бити 
најмање 5 l/s (до 12,5 l/s, за објекте висине преко 75 m). 

• Унутрашња хидрантска мрежа мора бити стално под притиском 
воде, тако да на сваком хидранту објекта на млазници има 
најмање притисак од 2,5 bar. 

• Максимални статички притисак на било ком унутрашњем 
хидранту не сме бити већи од 7 bar. 



• Унутрашња хидрантска мрежа се израђује од челичних цеви 
пречника 52 mm (хидрантски прикључак тип „C“). 

• Унутрашња хидрантска мрежа мора имати сигуран извор воде 
таквог капацитета да омогући снабдевање минимално 
прописаном проточном количином воде која је потребна за 
заштиту пожарног сектора са највећим специфичним пожарним 
оптерећењем грађевинског објекта који се штити. 

• Мора се обезбедити минимални прописани притисак воде на 
млазници у трајању од најмање 60 минута. 

• Спољашња хидрантска мрежа за гашење пожара је мрежа која 
се гради са спољне стране грађевинског објекта који се штити, а 
завршава се надземним или подземним хидрантом. 

• При постављању спољних хидраната мора бити задовољен 
услов да се пожар на сваком делу објекта може гасити са 
најмање два хидранта. 

 



• Хидранти морају бити заштићени тако да не дође до 
замрзавања у току зимских дана или механичког оштећења. 

• Потребан притисак у спољној хидрантској мрежи одрђује се 
прорачуном, али не сме бити мањи од 2,5 bar. 

• Поред хидранта на погодном месту потребно је поставити 
ормарић са одговарајућом опремом за гашење пожара 
(угаони вентил, ватрогасна црева, млазница и спојница). 

• Потребна количина воде за гашење пожара на спољним 
хидрантима износи минимално 5 l/s. 

• Спољашња хидрантска мрежа мора имати сигуран извор воде 
таквог капацитета да омогући снабдевање минимално 
прописаном проточном количином воде која је потребна за 
заштиту пожарног сектора са највећим специфичним пожарним 
оптерећењем грађевинског објекта који се штити, уз 
минимални притисак на хидранту од 2,5 bar у трајању од 
најмање 120 минута. 

 



• Укупна количина воде за гашење пожара је количина воде која је 
потребна за гашење пожара употребом инсталације спољне и 
унутрашње хидрантске мреже за гашење пожара у трајању најмање 
120 min. 

• Изузетно у случају када се са истог извора воде напајају и други 
системи за гашење пожара, тада се укупна количина воде потребна за 
гашење пожара утврђује као збир укупне количине воде за гашење 
пожара употребом инсталације хидрантске мреже у трајању најмање 
120 min и укупне количине воде за потребе других система за гашење 
пожара у трајању предвиђеном за те системе. 

• Уколико у хидрантској мрежи за гашење пожара при прописаној 
количини воде, на хидранту није могуће постићи минимални 
прописани притисак, тада се мора уградити одговарајући уређај за 
подизање притиска воде у хидрантској мрежи. 

• Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи је аутоматски 
уређај који се састоји од уређаја за управљање, пумпи и извршних 
елемената, а који је намењен да подиже притисак воде у хидрантској 
мрежи. 

Уређај за подизање притиска 



• Уређај мора бити смештен у посебну просторију, која је пожарно 
издвојена од осталих делова објекта, са зидовима и таваницом 
отпорним према пожару најмање 120 min и вратима отпорним према 
пожару најмање 90 min. 

• Опремљен је радном и резервном пумпом, обилазним водом, 
растеретним водом у функцији контроле рада пумпи, мора се 
аутоматски стартовати, и имати могућност ручног активирања из 
просторије самог уређаја. 

• Мора се обезбедити могућност свакодневне аутоматске контроле 
рада свих пумпи (тест рад), сигнализацију квара и визуелне 
свакодневне контроле уређаја. 

• Уколико је притисак у инсталацији хидрантске мреже изнад 
дозвољеног притиска потребно је уградити уређаје који ће овај 
притисак умањити. 

• Када се у објектима поставља уређај за подизање притиска воде у 
хидрантској мрежи који се напаја електричном енергијом, тада тај 
уређај мора имати резервни извор за снабдевање електричном 
енергијом и мора се аутоматски укључивати. 



Сува хидрантска мрежа 

• Суви вод инсталације хидрантске мреже је цевовод који у 
нормалним условима није испуњен водом (због опасности од 
замрзавања и др.), а који се у случају пожара испуњава водом 
после даљинског отварања одговарајућег цевног затварача – 
вентила. 

• Вентил на преласку цевовода у суви вод мора бити на лако 
видном и приступачном месту, тамо где не може доћи до 
замрзавања воде и поред њега мора да се постави табла са 
лако читљивим упозорењем „Вентил за пуштање воде у суви 
вод унутрашње хидрантске мреже”. 

• Испуњавање цевовода водом до унутрашњег хидранта са 
најнеповољнијим положајем мора се вршити аутоматски и не 
може бити дуже од 60 секунди, при чему се мора омогућити 
несметано испуштање ваздуха као и лако пражњење воде 
после коришћења или контроле сувог вода. 



• У објектима у којима се, поред поузданог извора снабдевања 
водом, предвиђа прикључак за ватрогасна возила, прикључак 
се мора сместити у лако уочљивом орману на фасади објекта 
ближе главном улазу у објекат, на висини од 60 cm до 120 cm 
од терена. 

• Прикључак мора бити у складу са стандардом за потисна црева 
ватрогасних возила и отвара се кључем намењеним за 
коришћење спољног хидранта. 

• Такође мора да се постави табла са лако читљивим упозорењем 
„Прикључак за ватрогасно возило”. 

Прикључак за ватрогасна возила 



Правилници и технички стандарди 

• SRPS EN 671-1- Инсталације за гашење пожара — Системи црева — Део 1: Цревна витла 
са полукрутим цревом 

• SRPS ЕN 671-2 - Инсталације за гашење пожара — Системи црева — Део 2: Системи са 
пљоснатим цревом 

• SRPS EN 671-3 - Инсталације за гашење пожара — Системи црева — Део 3: Одржавање 
цревних витла са полукрутим цревом и цревних система са пљоснатим цревом 

• SRPS EN 1074-6:2009 - Арматуре за снабдевање водом - Погодност за употребу и 
одговарајућа испитивања за верификацију - Део 6: Хидранти 

• SRPS EN 14339 - Подземни пожарни хидранти 

• SRPS EN 14384 - Надземни пожарни хидранти 

 

• За унутрашњу хидрантску мрежу користе се унутрашњи хидранти и припадајућа опрема 
који одговарају стандарду SRPS EN 671-2, што се доказује одговарајућом исправом о 
усаглашености у складу са посебним прописом којим је уређена ова област. 

• У стамбеним и пословним објектима категорије К3 које имају мање од 5 надземних 
етажа, за унутрашњу хидрантску мрежу могу се користити унутрашњи хидранти у 
складу са стандардом SRPS EN 671-1, што се доказује одговарајућом исправом о 
усаглашености у складу са посебним прописом којим је уређена ова област. 



• Прво контролисање инсталације – провера исправности и 
испитивање (или мерење) које се обавља одмах након 
уградње или реконструкције инсталације које се врши пре 
стављања у употребу. 

• Периодично контролисање – провера исправности и 
испитивање (или мерење) инсталације које се обавља 
периодично у прописаним временским размацима након 
првог контролисања, једном у шест месеци уважавајући 
посебне прописе из одржавања. 

• Одржавање и контролисање инсталације хидрантске 
мреже, спољних и унутрашњих хидраната и припадајуће 
опреме врши се у складу са одредбама  Правилника, 
стандардом SRPS EN 671-3 и упутствима произвођача. 
 
 
 

Контролисање и одржавање 



• Прво контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара 
обухвата: 
 утврђивање карактеристика које инсталација хидрантске мреже треба да има према 

одобреној  техничкој документацији; 
 преглед изведеног стања и упоређивање са карактеристикама утврђеним према 

одобреној  техничкој документацији;  
 преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже;  
 преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. 

пробе на  притисак);  
 контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената 

система;  
 проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације 

(повезаност,  непропусност, проходност и др.);  
 проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање 

притиска; 
 проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим 

хидрауличним  системима;  
 проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму 

укључујући и разне блокаде;  
 проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање 

квара;  
 мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);  
 проверу пратеће ватрогасне опреме;  
 оцену исправности рада целокупне инсталације.  

 



• Периодично контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење 
пожара обухвата: 
 преглед исправа о усаглашености елемената инсталације хидрантске мреже који су 

уграђени у  поступку одржавања инсталације; 
 преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима (нпр. 

пробе на  притисак) када су у поступку одржавања уграђени такви елементи;  
 контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената 

система;  
 проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације 

(повезаност,  непропусност, проходност и др.); 
 проверу исправности главног и помоћног извора напајања уређаја за повећање 

притиска;  
 проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим 

хидрауличним  системима;  
 проверу елемената система који служе за контролу и управљање у радном режиму 

укључујући и разне блокаде;  
 проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање 

квара;  
 мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.);  
 проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, као 

и проверу  пратеће ватрогасне опреме;  
 оцену исправности рада целокупне инсталације.  

 



• Притисак и проток воде у инсталацији хидрантске мреже се 
мери на контролној млазници, на хидранту са 
најнеповољнијим положајем у односу на прикључни шахт или 
пумпну станицу.  

• Притисак и проток воде у хидрантској мрежи се мери при 
истовременом раду свих спољних и унутрашњих хидраната који 
дају потребну количину воде за гашење пожара на том објекту. 

• На спољне хидранте постављају се млазнице са усником 
пречника 16 mm, а на унутрашње хидранте постављају се 
млазнице са усником пречника 12 mm. 

• Притисак и проток се мери при истицању воде у пуном млазу из 
свих хидраната који дају потребну количину воде у времену 
потребном да се установи поуздан параметар мерења, које се 
наводи у исправи о контролисању инсталација хидрантске 
мреже за гашење пожара утврђену посебним прописом. 



• Отклањање недостатака утврђених у току контролисања 
потребно је извршити одмах након контролисања, али се мора 
водити рачуна да се у току ових радова омогући коришћење 
хидрантске инсталације за непосредно гашење пожара. 

• Сваки хидрант мора бити стално доступан, а простор око 
хидранта који је намењен за употребу хидранта мора бити 
слободан. 

• Сваки хидрант за непосредно гашење мора имати припадајућу 
опрему за гашење пожара (визуелна контрола). 

• Суви вод мокро-суве хидрантске мреже за гашење пожара 
испуњава се водом и контролише исто као хидрантска мрежа 
која је стално испуњена водом. 
 



• Уређај за повишење притиска у хидрантској мрежи мора имати 
могућност свакодневне аутоматске контроле свих пумпи и 
сигнализацију квара на контролном месту, а ако то није могуће 
обезбедити, уређај се контолише ручним укључивањем једном 
месечно. 

• Црева у хидрантским ормарима контролишу се најмање 
једном у 5 година (према SRPS EN 671-3) при чему се морају 
испитати притиском воде од 12 bar (или испитни притисак 
према упутству произвођача хидрантског црева) одржава се у 
трајању од 1 минута. 

• Након испитивања црева се суше и талкирају. 
• Ако се цевовод суве хидрантске мреже не користи дуже време, 

његова непропустљивост контролише се најмање једном у две 
године ваздушним притиском од 1,5 bar. 



• Правилником није прописано обавезно атестирање 
саставних делова система. 

• Од исправа о усаглашености неопходни су: 

 Пројекат хидрантске мреже (оверава лиценцирани грађ. 
инжењер), 

 Декларација произвођача саставних делова инсталације 
(хидрантски вентил, хидрантска црева, млазнице, пумпе за 
повишење притиска...), 

 Извештај о испитивњу уграђене опреме (надземни 
хидранти, цеви и фитинг, арматура), 

 Извештај о контроли и испитивању целокупне хидрантске 
инсталације. 

 



• Опрема и прибор која се користи приликом контролисања 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара: 
 Две млазнице са засун вентилом, пречника Ø12 mm за унутрашњу инсталацију 

хидрантске мреже, са манометрима; 

 Редуцир (прелазне) спојке Ø52/75 mm и Ø75/110 mm; 

 Две слепе спојке Ø52 mm и Ø75 mm; 

 Мерило протока воде; 

 Хидрантски наставак;  

 Стоп сат (штоперица);  

 Хидрантски кључ за надземни хидрант са четвртком; 

 Универзални кључ за надземне хидранте; 

 Два универзална кључа за спојке; 

 Клешта са сопственим идентификационим знаком за пломбирање хидрантских 
oрмарића; 

 Пумпе нормалног притиска за испитивање црева; 

 Два црева за испитивање хидранта Ø52 mm и Ø75 mm; 

 Када за испитивање и прање потисних црева; 

 Уређај за талкирање црева; 

 Уређај за сушење црева. 

 

 



Слика 1. Опрема за испитивање функционалности хидраната 



• Приликом одређивања статичког надпритиска манометарски 
прикључак са манометром (3) се поставља на хидрантски прикључак 
(4). 

• На други крај ватрогасног црева (5) се поставља млазница са 
регулационим вентилом (6). 

• Вентил на хидрантском прикључку (2) се отвара до краја, као и 
вентил на млазници (6). Када се успостави пуни проток воде 
млазница (6) се затвара, а на манометру (3) се очитава вредност 
статичког надпритиска. 
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• После обављеног контролисања на хидрантски ормарић 
се поставља пломба и налепница (димензија 10х10cm) са 
следећим подацима: 
 назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом 

решења; 

 име и презиме компетентних лица која су обавила контролисање; 

 датум обављеног контролисања; 

 подаци о притиску и протоку на месту постављања налепнице; 

 оцена исправности целокупне инсталације. 

 


