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ТЕМА 3: 

Одржавање стабилних инсталација за 
гашење пожара водом – Спринклер системи 



Уводно разматрање 

• Да би опрема за гашење пожара у сваком тренутку била исправна и 
употребљива за гашење пожара неопходно је да се редовно обавља 
њено одржавање. 

• Уколико опрема није исправна доводи се у питање ефикасност 
гашења пожара, а штета коју пожар може проузроковати вишеструко 
је већа. 

• Уколико при гашењу пожара долази до честог отказа (квара) опреме, 
углавном је то последица неодржавања или неправилног коришћења 
опреме. 

• У погледу функционалности опреме за гашење пожара веома је важно 
дефинисати временски период контролисања и одржавања. 

 



• У већини случајева временски период контролисања опреме за 
гашење пожара је дефинисан прописима, а начин одржавања 
одредио је произвођач у упутству које обавезно мора бити саставни 
део техничке документације. 
 

• Занемарује се значај превентивног одржавања стабилних система за 
гашење пожара. 
 

• Уколико се пожар не угаси у почетној фази штете које могу настати су 
далеко веће од трошкова који се односе на превентивно одржавање 
противпожарних система. 
 

• Проблем превентивног одржавања опреме за гашење пожара код нас 
је недовољно истражен. 
 

• Решавање ове проблематике додатно отежава чињеница да не 
постоји обавеза корисника да воде евиденцију отказа 
противпожарних система. 

 



• Одржавање противпожарних система у најопштијем смислу обухвата 
поступке који треба да се предузму са циљем да опрема буде што 
дуже у исправном и функционалном стању, тј. да током свог животног 
циклуса буде увек исправна. 

 

• Настанак пожара је веома тешко предвидети зато је важно да опрема 
за гашење пожара у сваком тренутку буде функционална. 

 

• Да би се наведени задатак испунио веома је важно утврдити грешке и 
могуће отказе у свим фазама развоја и експлоатације противпожарних 
система. 

 



Стабилни системи за гашење пожара 

• Стабилни системи за гашење пожара данас се све више примењују за 
заштиту објеката у различитим делатностима. 

 

• Они се уграђују за заштиту објеката који имају велики пожарни ризик, 
односно када је потребна велика количина средстава за гашење у 
првим тренуцима настанка пожара. 

 

• Овим системом пожар се гаси аутоматски, без присуства људи, а 
приступ пожару је отежан, било због положаја објекта или због високе 
температуре и када гашење пожара не може да се обави мобилном 
опремом за гашење пожара. 



• Стабилни системи за гашење пожара исказују своју пуну 
функционалност тек у моменту откривања пожара. 

 

• Ефикасност дејства тих система се временом смањује због старења 
компоненти, утицаја технолошког процеса и амбијента, атмосферских 
утицаја и других разлога. 

 

• Већина фактора који утичу на смањење функционалности стабилних 
система за гашење пожара има случајни карактер у времену, па се 
активности везане за одржавање без обзира на њихову суштину, 
дефинишу пре свега преко временских интервала. 



Стабилна аутоматска инсталација за гашење пожара треба да омогући ефикасно 
гашење пожара (брзином активирања инсталације, потребном количином средстава 
за гашење и ефикасним довођењем средстава за гашење у зону пожара), затим да 
омогући ефикасну евакуацију људи из објекта при пожару, спречи даље ширење 
пожара и заштити објекат и инсталације од прекомерног загревања при пожару. 



1 - Главни запорни вентил;  2 - Клапна спринклер вентила;   
3 - Вентил за тестирање алармног звона (нормално затворен); 

4 - Главни дренажни вентил;  5 - Вентил хидрауличког алармног звона (нормално отворен);   
6 - Одвајач нечистоћа;  7 - Сет ограниченог протока;  8 - Посуда за елиминисање лажног 

аларма;  9 – Пресостат; 10 - Хидрауличко алармно звоно; 11 - Спринклер млазнице 



Подизање клапне 
спринклер вентила 

Пуњење посуде за 
елиминисање лажног аларма 

Почетак рада пресостата и алармног звона 



• Да би стабилни систем за гашење пожара исправно функционисао 
потребно је да радници, који су задужени за одржавање, поштују 
временске рокове одржавања прописане упутством. 

 

• Осим упутства за одржавање радници морају да буду обучени за 
предвиђене послове на одржавању, односно морају имати додатну 
обуку о стабилним системима за гашење пожара, као и начин 
функционисања комплетне инсталације за гашење. 

 

• Након извршене уградње мора се испитати функционалност 
целокупног система, укључујући симулацију активирања и реаговања 
свих појединих елемената (одзив система на појаву пожара). 

 

• Потребне поправке на инсталацији сме да ради само овлашћено 
правно лице. 

 

• Није дозвољена замена појединих делова инсталације којима би се 
изменио првобитно предвиђени начин рада као целине или њених 
битних делова. 



• Радови на одржавању који обухватају дневне, недељне и месечне 
прегледе (визуелна контрола, проба пумпе, функционално 
испитивање без испуштања средства за гашење), као и одржавање 
акумулаторске батерије, дизел агрегата и сл. обавља обучено особље 
корисника објекта. 

 

• Полугодишње и годишње сервисе и евентуалне попревке обавља, на 
захтев инвеститора, овлашћено правно лице. 

 

• Радник задужен уа одржавање стабилног система код корисника 
објекта дужан је да уредно води књигу одржавања у коју бележи све 
прегледе, испитивања и поправке. 

 

• Корисник стабилног система дужан је да се придржава упутства за 
руковање и одржавање, које је издао произвођач опреме (напр. 
контролно сигурносни вентил – КСВ, пумпа, компресор и сл.).  



Основни делови спринклер система које је потребно редовно контролисати 



Основни делови 
спринклер система 

Начин контролисања Време контролисања и 
одржавања 

Корисник 
система 

Овлашћено 
правно лице 

1 - засун вентил визуелни преглед недељно 6 месеци 

2 - спринклер вентил Функционална проба - 6 месеци 

3 - дренажни вентил Одржавање према 
стању и чишћење 
према потреби 

месечно 6 месеци 

4 - тампон боца Визуелни преглед месечно 6 месеци 

5 - предаларми уређај Функционална проба - 6 месеци 

6 - притисна склопка 
(пресостат) 

Визуелни преглед недељно 6 месеци 

7 - алармно звоно Функционална проба - 6 месеци 

8 - спринклер млазница Функционална проба - 6 месеци 

9 - вентил за испирање 
инсталације 

Визуелни преглед и 
чишћење према 
потреби 

недељно 6 месеци 



• Аутоматски стабилни системи за гашење пожара водом-спринклер 
системи морају редовно да се визуелно контролишу и функционално 
испитују. Одржавање ових система се поверава стручном особљу за 
ову врсту посла. 

 

• Превентивно планско одржавање спринклер система 

 Одржавање ових система подразумева контролисања која треба 
обављати: дневно, недељно, шестомесечно, петогодишње и 
сваких 20 година. 

 

• Дневни прегледи обухватају: 

 Контролу притиска на манометрима испред и иза спринклер 
вентила. 

 Контролу отворености засуна испред спринклер вентила. 

 Контролу цурења воде из спринклер вентила у левак. 

 Контролу нивоа воде у преливном (акумулационом) резервоару. 

 Контролу нивоа воде и притисак у хидрофору. 



• Недељни прегледи обухватају: 

 Проверу функционисања рада алармног система (звона) 
отварањем контролно сигурносног вентила (КСВ). 

 Проверу функционисања рада пумпе (преко контролне 
инсталације пумпе). 

 Проверу исправности манометра. 
 

• Шестомесечни прегледи обухватају: 

 Детаљан визуелни преглед спринклер инсталације обзиром на 
корозију (цевоводи, арматура и опрема). 

 Контрола и чишћење спринклер вентила. 

 Чишћење филтера и хидрауличког алармног звона. 

 Контролу отварања и затварања свих засуна и вентила. 
 

• Петогодишњи преглед обухвата преглед резервоара под притиском, 
чишћење хидрофора и испирање цевовода. 

• Након 20 година употреве обавезно се проверава целокупна 
инсталација на хидраулички водени притисак од 15 bar у трајању од 2 
сата. 



• На основу података сервисних организација запажени су одређени 
проблеми у неправилном контролисању при коришћењу спринклер 
система. Проблеми се огледају у следећем: 

 Неусклађеност законске регулативе, прописа и техничких норми. 

 Погрешно тумачење прописа и техничких норми. 

 Грешке у пројектовању. 

 Погрешне процедуре код испитивања. 

 Издавање дозволе за употребу без детаљних претходних 
испитивања уграђених стабилних инсталација за гашење 
пожара. 

 Недовољна посвећеност превентивном одржавању система за 
гашење пожара. 



• Испитивање спринклер инсталација мора бити поверено 
регистрованом правном лицу које је овлашћено од стране МУП-а, 
Сектора за ванредне ситуације за послове контролисања инсталација 
посебних система за гашење пожара, у складу са Правилником о 
посебним условима које морају испуњавати правна лица која 
добијају овлашћење за обављање послова контролисања 
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних 
система (Сл. гласник РС 52/15; 59/16). 

• Послове контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара може 
обављати правно лице које је акредитовано за вршење одређених 
послова оцењивања усаглашености и које испуњава следеће услове, 
односно које: 

1) је уписано у Регистар привредних субјеката; 

2) има потребан број запослених лица, у радном односу на 
неодређено време, и то: 

 најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и 
извођење за делатност Б1 машинске или грађевинске научне 
области, 

 најмање једно лице које има лиценцу за пројектовање и 
извођење за делатност Б1 електротехничке научне области. 



 најмање једно лице са минимум средњим образовањем 
техничке струке са уверењем о положеном посебном стручном 
испиту у складу са прописима који уређују заштиту од пожара; 

3) има простор за рад у власништву или закупу, односно у трајном 
коришћењу обезбеђеном по другом основу, а најмање три 
просторије, и то: (1) радионицу, (2) приручни магацин за смештај 
резервних делова, (3) административни део; 4) има опрему, уређаје и 
алате у власништву (сет алата, батеријске лампе, електричне мерне уређаје за 

испитивање инсталација ниског напона, уређај за мерење јачине звука, уређај за 
мерење протока воде, уређај за мерење притиска воде, уређај за мерење нагиба 
цевовода, компресор за испитивање притиском, пумпу за воду за испитивање 
притиском, уређај за мерење температуре, влажности, притиска, два универзална 
кључа за ватрогасне спојнице, уређаје и опрему за контролу квалитета пенила, вагу, 
опрему за тестирање актуатора, опрему за претакање средстава за гашење, клешта са 
сопственим идентификационим знаком за пломбирање. 

 

• Опрема, уређаји и алати морају бити обележени припадајућим 
инвентарским бројем службене номенклатуре инвентара и подлежу 
контроли у периодичним роковима утврђеним посебним прописима. 



• Контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара обухвата 
прво и периодично контролисање инсталација и уређаја за 
гашење пожара. 

• Прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара 
обухвата: 

1) утврђивање карактеристика које инсталација и уређаји за гашење пожара треба да 
имају према одобреној техничкој документацији; 2) преглед изведеног стања и 
упоређивање са карактеристикама утврђеним у претходној тачки; 3) преглед 
исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за гашење пожара; 4) 
преглед исправа о спроведеним испитивањима према посебним прописима; 5) 
контролу стања инсталације и стања исправности рада свих елемената система; 6) 
проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталација; 7) проверу 
исправности главног и помоћног извора напајања електричном енергијом 
инсталација и уређаја за гашење пожара; 8) проверу исправности рада извршних 
елемената система; 9) проверу елемената система који служе за контролу и 
управљање у свим режимима рада укључујући извршне функције; 10) проверу 
ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и 
аларма; 11) проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са 
другим уређајима, инсталацијама и системима; 12) мерење карактеристика на 
електричним инсталацијама ниског напона према посебном пропису и 13) проверу 
слободног и неометаног приступа опреми која омогућава одговарајући рад, 
идентификацију и одржавање. 



• Прво контролисање се обавезно врши у присуству инжењера надзора 
кога Инвеститор именује у складу са Законом о заштити од пожара. 

• Проба аутоматског рада се врши симулирањем пожара побуђивањем 
спринклер млазнице. Приликом пробе уређаја за гашење пратити 
следеће процесе: 

 отварање вентилске станице на спринклер систему, 

 оглашавање алармног звона и пренос сигнала до 
противпожарне централе, 

 равномерност истицања воде на млазницама. 

 

• После успешно обављене функционалне пробе сачињава се Записник, 
који потписују надзорни орган инвеститора и одговорно лице 
извођача радова. 

• После првог контролисања, инсталација се доводи у погонско стање. 
Овако спремна инсталација за гашење предаје се кориснику, уз 
сачињен и потписан записник од стране инвеститора и одговорног 
лица извођача у довољном броју примерака. 



• Периодично контролисање инсталација и уређаја за гашење 
пожара обухвата: 

1) преглед исправа о усаглашености елемената инсталација и уређаја за 
гашење пожара који су уграђени или замењени у поступку одржавања 
инсталације; 2) преглед извештаја о спроведеним испитивањима према 
посебним прописима када су у поступку одржавања уграђени или замењени 
такви елементи; 3) контролу стања инсталације и стања исправности рада 
појединих елемената инсталација; 4) проверу исправности међусобних веза 
појединих елемената инсталација; 5) проверу исправности главног и 
помоћног извора напајања инсталација и уређаја за гашење пожара; 6) 
проверу исправности рада елемената инсталације који су у спрези са другим 
уређајима, инсталацијама и системима; 7) проверу ознака, индикација и 
сигнализације стања инсталације укључујући и стање квара и аларма и 8) 
проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења 
инсталације. 



• Методе и поступци по којима се врше радње у склопу првог и 
периодичног контролисања утврђени су у акредитацији којом се 
доказује компетентност правног лица за испитивање, мерење и 
оцену усаглашености. 

 

• Прво контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара не 
могу обављати правна лица која су произвела или реконструисала, 
увезла, пројектовала, уградила или надзирала изградњу или 
реконструкцију инсталација и уређаја за гашење пожара или њених 
елемената, као ни правна лица која су власници односно корисници 
инсталација и уређаја за гашење пожара. 



• О извршеном контролисању инсталација и уређаја за гашење пожара 
сачињава се исправа о контролисању која садржи: 

1) евиденцијски број, датум исправе о контролисању, назив правног лица које је 
обавило контролисање, знак акредитације; 2) број решења о утврђивању 
испуњености услова за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за 
гашење пожара; 3) име и презиме компетентних лица која су обавила 
контролисање; 4) датум обављеног контролисања; 5) опис инсталација и уређаја за 
гашење пожара који су контролисани; 6) прописе на основу којих је извршено 
контролисање инсталација и уређаја за гашење пожара; 7) податке о употребљеној 
опреми и мерним инструментима; 8) опис и резултате сопствених испитивања; 9) 
податке о прегледима, испитивањима и исправама који су коришћени за потребе 
контролисања приликом стављања у употребу и функцију или су издати према 
прописима којима је уређено одржавање; 10) уочена одступања у односу на 
одобрену техничку документацију уколико постоје; 11) оцену исправности 
инсталација и уређаја за гашење пожара; 12) остало (запажања, напомене и сл.); 13) 
потпис компетентних лица која су обавила контролисање; 14) оверу печатом и 
потписом одговорног лица у овлашћеном правном лицу. 



• Изглед и садржина Исправе о контролисању инсталација (Прилог 5 
правилника). 

• После сачињене исправе о контролисању на видном месту у 
просторији (нпр. у простору спринклер станице) се поставља 
налепница са следећим подацима: 

 1) назив правног лица које има овлашћење са бројем и датумом 
решења; 

 2) име и презиме компетентних лица која су обавила 
контролисање; 

 3) датум обављеног контролисања и 

 4) оцена исправности целокупне инсталације. 

• Изглед и садржина Налепнице о контролисању инсталација (Прилог 6 
правилника). 

• Правно лице које је обавило контролисање инсталација и уређаја за 
гашење пожара, као и власник односно корисник, дужни су да 
исправу о контролисању приликом првог контролисања чувају трајно, 
а исправу о контролисању приликом периодичног контролисања две 
године од дана сачињавања исправе. 









Поступци контролисања 

• Вентили и проток воде контролишу се аутоматски (контрола свих 
вентила је повезана помоћу микросклопки на контролну спринклер 
станицу) при чему је осигурана поузданост и деловање овог система 
без утицаја човека. 

• Млазнице се тестирају на запрљаност током 30 мин континуираног 
рада при номиналном притиску са водом која у себи садржи 
одређено средство. Након тога проверава се проток чисте воде кроз 
исту млазницу при номиналном притиску. Протоци се не смеју 
разликовати за више од 10%. 

• Провера пресостата и склопке за аутоматско укључивање спринклер 
пумпе. 

• Провера исправности запорних уређаја (вентила). 

• Провера залиха воде за гашење пожара (акумулациони, преливни, 
укопани и др. резервоари, резервоари за складиштење горива - 
дизела). 

 



• Контрола притиска, у главним цевоводима за снабдевање водом, 
резервоарима под притиском компримованим ваздухом и у „сувом“ 
спринклер систему. 

• Контрола снабдевања енергијом, на прекид мрежног напајања, стање 
управљачких ормана спринклер пумпи, сметње код управљања дизел 
моторима и струјним агрегатима у нужди (контролише се примарна 
страна пуњача и управљачки напон). Водови за укључивање и 
управљање се аутоматски надзиру на прекид и кратак спој. 

• Контрола рада џокеј и спринклер пумпе. 

• Контрола сигнализације и пријаве сметњи, сметње на спринклер 
системима се сигнализирају оптички и звучно. 

• Контрола снабдевања енергијом из акумулатора, треба да осигура 
трајан и неограничен погон уређаја од 4, 30 или 72 h у зависности од 
тога да ли постоји аутоматска дојава сметњи и стално присутна 
посада. 

 



Контрола спринклер система када није у 
функцији 
• Сви радови на одржавању, изменама и поправкама спринклер система, 

када он није у функцији морају да се обаве у што краћем року (не дуже од 
24 h). 

• Када спринклер систем није у функционалном стању, корисник објекта 
мора да уради следеће: 
 Обавести надлежну ватрогасну службу, 
 Сви радови на поправци спринклера се обављају уз дозволу 

корисника од стране овлашћеног правног лица, 
 Ако спринклер систем остаје ван функције након радног времена 

објекта, сва пожарна врата и пожарне клапне морају бити 
затворене, 

 Свака пумпа која је изван функције се одваја из система помоћу 
одговарајућих вентила, 

 Цевоводи на којима се одвијају радови се одвајају од остатка 
инсталације запорним вентилима или слепим прирубницама, 

 Преглед штићеног објекта како би се осигурало да не постоје 
индикације за настанак пожара. 

 



Релевантни стандарди 

• SRPS EN 12845:2020 – Инсталације за гашење пожара – аутоматски 
спринклер системи 

• SRPS EN 12259:2019 – Компоненте за системе спринклера и системе за 
распршивање воде 

• SRPS CEN/TS 14816:2012– Инсталације за гашење пожара – системи са 
распршивањем воде – Пројектовање, уградња и одржавање 

• DIN 14494 – Стабилни системи за гашење пожара водом 

• NFPA 13 – Стабилни системи за гашење пожара водом – спринклер 

• VdS 2092, VdS 2092-S  – прописи Немачких осигуравајућих друштава 

 



Потребан ниво исправа о усаглашености 
за елементе спринклер инсталације 

Основни делови спринклер 
система 

Испитивање према 
стандарду 

Тип исправе 
о лице 

Спринклер вентил SRPS EN 12259-3:2008 Декларација 
произвођача 

Алармно звоно SRPS EN 12259-4:2008 Декларација 
произвођача 

Спринклер пумпа SRPS EN 12845 Декларација 
произвођача 

Спринклер млазница SRPS EN 12259-1 Сертификат 

Остали елементи система - Декларација 
произвођача 


