Редакцијски пречишћен текст

На основу члана 9. став 3. и члана 18. став 1. Зак она о заштити ваздух а („С лужбе ни гласник РС ”, број 36/09),
Влада доноси

УРЕДБУ
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
„С лужбе ни гласник РС “, бр. 11 од 5. марта 2010, 75 од 20. ок тобра 2010, 63 од 19. јула 2013.

Предмет уређивања

Члан 1.
О вом уре дбом утврђују се услови за мониторинг и зах те ви к валите та ваздух а.

Члан 2.*
Услови за мониторинг квалитета ваздуха су: критеријуми за одређивање минималног броја мерних места и
локацијa за узимање узорака у случају фиксних мерења и у случају када су фиксна мерења допуњена
индикативним мерењима или поступцима моделовања; методологија мерења и оцењивања квалитета ваздуха
(референтне методе мерења и критеријуми за оцењивање концентрација); захтеви у погледу података који се
користе за оцењивање квалитета ваздуха; начин обезбеђења квалитета података за оцењивање квалитета
ваздуха (према захтеву стандарда SRPS ISO/IEC 17025); обим и садрж ај информација о оцењивању квалитета
ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха („Служ бени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13 – у даљем тексту:
Закон).*

*С лужбе ни гласник РС , број 63/2013

Члан 3.
Зах те ви к валите та ваздух а су: граничне вре дности нивоа загађујућих мате рија у ваздух у; горње и доње
границе оце њивања нивоа загађујућих мате рија у ваздух у; границе толе ранције и толе рантне вре дности;
к онце нтрације опасне по здравље људи и к онце нтрације о к ојима се изве штава јавност; к ритични нивои загађујућих
мате рија у ваздух у; циљне вре дности и (национални) дугорочни циље ви загађујућих мате рија у ваздух у; рок ови за
постизање граничних и/или циљних вре дности, у случаје вима к ада су оне пре к ораче не у ск ладу са Зак оном.

Значење израза

Члан 4.
Поје дини изрази употре бље ни у овој уре дби имају сле де ће значе ње :
1) ме ре ње је ск уп поступак а к ојима се одре ђује вре дност не к е ве личине ;
2) пе риод ме ре ња је вре ме нск и размак изме ђу првог и после дње г ме ре ња;
3) ме рни поступак је ск уп поступак а, описаних пре ма врсти, к оји се употре бљавају за врше ње поје диних
ме ре ња у ск ладу са одре ђе ном ме тодом;

4) мре жа је ск уп две или више ме рних станица и/или ме рних ме ста за мониторинг к валите та ваздух а;
5) станица је стационарни и/или мобилни обје к ат опре мље н за ме ре ње /узимање узорак а, обраду и пре нос
податак а и за запажање појава значајних за мониторинг к валите та ваздух а;
6) е талонирање је ск уп поступак а к ојима се , у одре ђе ним условима, успоставља однос изме ђу вре дности
ве личина к оје пок азује ме рило или ме рни систе м, или вре дности к оје пре дставља мате ријализована ме ра или
ре фе ре нтни мате ријал, и одговарајућих вре дности остваре них е талонима;
7) узимање узорак а је поступак сак упљања поје диначних узорак а ваздух а и падавина;
8) граница де те к ције је минимална к онце нтрација или маса загађујуће мате рије к оја се може де те к товати при
познатом инте рвалу поузданости;
9) граница к вантифик ације је најмања к оличина анализиране мате рије к оја се може к вантифик овати уз
одговарајућу пре цизност и тачност а утврђује се к од к вантитативних анализа к од к ојих је ниво к онце нтрације
анализиране мате рије к оји се одре ђује низак ;
10) поде шавање је поступак довође ња ме рног инструме нта у те х ничк о стање прик ладно за ње гову употре бу;
11) основне к онце нтрације загађујућих мате рија су к онце нтрације загађујућих мате рија на ме стима к оја нису
дире к тно изложе на загађе њу ваздух а;
12) ме рна не сигурност је параме тар к оји се придружује ре зултату ме ре ња и к оји одражава расипање
изме ре них вре дности;
13) PM 10 је фрак ција суспе ндованих че стица (particulate m atte r) к оја пролази к роз филте р чији су зах те ви
утврђе ни у стандарду SR PS EN12341, к ојим је утврђе на ре фе ре нтна ме тода за узимање узорак а и ме ре ње PM 10
фрак ције , са е фик асношћу од 50% зах вата че стица ае родинамичк ог пре чник а од 10 µм;
14) PM 2.5 је фрак ција суспе ндованих че стица (particulate m atte r) к оја пролази к роз филте р чији су зах те ви
утврђе ни у стандарду SR PS EN14907, к ојим је утврђе на ре фе ре нтна ме тода за узимање узорак а и ме ре ње PM 2.5
фрак ције , са е фик асношћу од 50 % зах вата че стица ае родинамичк ог пре чник а од 2,5 µм;
15) ок сиди азота (NO H) су збир запре минск их к онце нтрација азот монок сида и азот диок сида (PPBV), израже н у
је диницама масе не к онце нтрације азот диок сида у (µg/m 3);
16) арсе н, к адмијум, ник л и бе нзо(а)пире н су ук упан садржај ових е ле ме ната и њих ових је диње ња у фрак цији
суспе ндованих че стица PM 10 ;
17) полицик лични ароматични угљоводоници (polycyclic arom atic hydrocarbons - PAH) су она органск а је диње ња
к оја у свом саставу имају најмање два к онде нзована ароматична прсте на сачиње на у потпуности од угље ник а и
водоник а;
18) ук упна гасовита жива је су испаре ња е ле ме нтарне живе и ре ак тивна гасовита жива, односно је диње ња живе
растворљива у води са довољно висок им напоном паре да се нађу у гасовитој фази;
19) чађ је масе на к онце трација суспе ндованих че стица е к вивале нтна смање њу ре фле к сије филте р папира
усле д сак упљања црних че стица и ме ри се само у агломе рацијама где пре овладавају црне че стице ;
20) просечни индикатор излож ености (average exposure indicator A EI) је просечан ниво одређен на бази
мерења на основним урбаним локацијама на територији Републике Србије и који одраж ава излож еност
становништва а користи се за прорачун националног циља за смањење излож ености и обавеза по основу
излож ености одређеној концентрацији;**
21) обаве за по основу изложе ности одре ђе ној к онце нтрацији је ниво утврђе н на основу индик атора просе чне
изложе ности, са циље м смање ња ште тних е фе к ата по здравље људи, к оји тре ба да буду достигнути у датом пе риоду;
22) национални циљ за смање ње изложе ности је проце нат смање ња просе чне изложе ности становништва у
Ре публици С рбији установље н за ре фе ре нтну годину, са циље м смање ња ште тних е фе к ата по здравље људи, к оји ће
се ук олик о је могуће достићи у одре ђе ном пе риоду;
23) EMEP (Europe an Monitoring and Evaluation Program m e ) је Програм сарадње за праће ње и проце ну пре носа
загађујућих мате рија у ваздух у на ве лик е удаље ности у Европи;*
24) максимална дозвољена концентрација је максимална концентрација загађујуће материје у ваздуху која
се не сме прекорачити у циљу избегавања озбиљних краткорочних последица по екосистеме и здравље људи;*
25) ЕPА (Environmental Protection A gency) је А генција за заштиту ж ивотне средине Сједињених А меричких

Држ ава;*
26) укупне суспендоване честице (total suspended particles TSP) јесу честице или аеросоли које
представљају комплексну смешу органских и неорганских супстанци (угљоводоника, металних оксида,
канцерогена и др.) и које су пречника мањег од 100 µm;*
27) укупне талож не материје (УТМ) јесу честице пречника већег од 10 µm које се услед сопствене теж ине
преносе из ваздуха на разне површине (земљиште, вегетација, вода, грађевине и др.);*
28) испарљива органска једињења (volatile organic compounds VOC) јесу сва органска једињења из
антропогених и биогених извора, изузев метана, која у присуству сунчеве светлости могу да синтетишу
фотохемијске оксидансе у реакцији са оксидима азота.*

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0
* * С лужбени глас ник Р С , број 6 3 /2 0 1 3

Обезбеђивање услова за мониторинг и прикупљање података

Члан 5.
За потре бе мониторинга к валите та ваздух а и прик упљања податак а органи Ре публик е С рбије , аутономне
пок рајине и је динице лок алне самоуправе (у даље м те к сту: надле жни орган) у ок виру својих надле жности
обе збе ђују:
1) ме рне станице и/или ме рна ме ста за фик сна ме ре ња у државној и лок алним мре жама;
2) к онтинуално и/или повре ме но ме ре ње /узимање узорак а загађујућих мате рија на фик сним лок ацијама;
3) повре ме но ме ре ње /узимање узорак а загађујућих мате рија на ме рним ме стима к оја нису обух ваће на мре жом
мониторинга к валите та ваздух а;
4) пре нос, обраду, прове ру валидности и анализу ре зултата добије них ме ре ње м и/или узимање м узорак а и
анализом;
5) прове ру к валите та ме рних поступак а;
6) одржавање ме рних ме ста, ме рних инструме ната са прате ћом опре мом, и опре ме за прије м и пре нос
податак а, у циљу обе збе ђе ња зах те ва у погле ду к валите та податак а к оји се к ористе за оце њивање к валите та
ваздух а.

Обавезе надлеж них органа

Члан 6.
Надле жни органи у ск ладу са Зак оном обаве зни су да при успостављању и функ ционисању мре же ме рних
станица и/или ме рних ме ста, за фик сна ме ре ња:
1) одре де фик сне мак ролок ације ;
2) одре де фик сне мик ролок ације ;
3) припре ме и обе збе де фик сне лок ације ;
4) обе збе де одговарајуће те х ничк е услове за ме ре ње и/или узимање узорак а загађујућих мате рија на фик сним
лок ацијама, ук ључујући постављање одговарајуће г обје к та за сме штај ме рних уре ђаја, заштиту од атмосфе рск ог
е ле к тричног пражње ња, прик ључак за струју, стабилни напон е ле к тричне е не ргије , те ле к омуник ационе ве зе , систе м
за х лађе ње /гре јање , успостављање систе ма за заштиту уре ђаја;
5) опре ме ме рна ме ста за фик сно ме ре ње опре мом за сак упљање , ск ладиште ње , обраду и пре нос податак а;
6) одржавају ме рна ме ста, ме рне инструме нте и опре му за праће ње и пре нос податак а на начин к ојим ће се
обе збе дити њих ова проје к тована функ ционалност.

О дре дбе овог члана приме њују се и на успостављање ме рних ме ста из члана 5. тачк е 3. ове уре дбе .

Методе праћења нивоа загађености ваздуха

Члан 7.
Ниво загађе ности ваздух а прати се ме ре ње м к онце нтрација за сумпор диок сид, азот диок сид и ок сиде азота,
суспе ндоване че стице (PM 10, PM 2.5), олово, бе нзе н, угље н монок сид, призе мни озон, арсе н, к адмијум, живу, ник л и*
бе нзо(а)пире н * у ваздух у инструме нтима за аутоматск о ме ре ње и/или узимање м узорак а и њих овом анализом.
Поступак узимања узорак а обух вата припре му, узимање , чување и транспорт узорак а до овлашће не
лабораторије .
Поступак анализе узорак а ваздух а обух вата лабораторијск у прове ру узорак а ваздух а, односно њих ову
х е мијск о – физичк у анализу.
Ре зултати ме ре ња к онце нтрација загађујућих мате рија упоре ђују се са прописаним граничним, толе рантним и
циљним вре дностима нивоа загађујућих мате рија у ваздух у у циљу утврђивања нивоа загађе ности ваздух а.
Надле жни органи могу одлучити да прате и к онце нтрације але ргоге ног поле на и других загађујућих мате рија,
осим загађујућих мате рија из става 1. овог члана.

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Одређивање минималног броја мерних места и локација за узимање узорака

Члан 8.
О дре ђивање минималног броја ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у сврх у ме ре ња к онце нтрација
сумпор диок сида, азот диок сида и ок сида азота, суспе ндованих че стица (PM 10, PM 2.5), олова, бе нзе на и угље н
монок сида у ваздух у врши се у ск ладу са Прилогом I, к оји је одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.
О дре ђивање минималног броја ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у сврх у ме ре ња к онце нтрација и
брзине таложе ња арсе на, к адмијума, живе , ник ла, полицик личних ароматичних угљоводоник а (PAH) и бе нзо (а)
пире на у ваздух у врши се у ск ладу са Прилогом II Минимални број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у
сврх у ме ре ња к онце нтрација и брзине таложе ња арсе на, к адмијума, живе у гасовитом стању, ник ла, полицик личних
ароматичних угљоводоник а (PAH) и бе нзо (а) пире на у ваздух у, к оји је одштампан уз ову уре дбу и чини ње н
саставни де о.
Крите ријуми за к ласифик ацију и одре ђивање минималног броја ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у
сврх у ме ре ња к онце нтрација призе мног озона и к рите ријуми за одре ђивање минималног броја ме рних ме ста,
лок ација и ме ре ња к онце нтрација супстанци пре к урсора призе мног озона дати су у Прилогу III, к оји је одштампан
уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.
Брисан је ранији став 4. (види члан 3. Уредбе – 75/2010-5).
У складу са Прилогом I Део 1 ове уредбе, расподела и број мерних места и локација за узимање узорака на
којима се врше мерења за израчунавање просечног индикатора излож ености суспендованим честицама PM2,5,
утврђују се тако да одраж авају општу излож еност популације. Број мерних места и локација за узимање узорака
не мож е бити мањи од броја који је утврђен у Прилогу I Део 2 Одељак Ц ове уредбе.*
Број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у циљу одре ђивања к онце нтрација але ргоге ног поле на
одре ђује се так о да је дно ме рно ме сто и лок ација ре пре зе нтују област од ок о 2.500 k m 2.

* С лужбени глас ник Р С , број 6 3 /2 0 1 3

Члан 8а*

У циљу мерења концентрације бензо (а) пирена у ваздуху потребно је на мањем броју мерних места и
локација за узимање узорака бензо (а) пирена пратити и концентрације других значајних полицикличних
ароматичних угљоводоника.*
Као минимум потребно је пратити концентрације бензо (а) антрацена, бензо (б) флуорантена, бензо (ј)
флуорантена, бензо (к) флуорантена, индено (1,2,3-цд) пирена и дибензо (a,h) антрацена. Избор мерних места и
локација за узимање узорака наведених полицикличних ароматичних угљоводоника врши се тако да се могу
утврдити просторна варијација и дугорочни трендови.*

* С лужбени глас ник Р С , број 6 3 /2 0 1 3

Мониторинг квалитета ваздуха на основним руралним локацијама

Члан 9.
Мониторинг к валите та ваздух а врши се и на основним руралним лок ацијама ван не посре дног утицаја значајних
извора загађе ња ваздух а да би се , к ао минимум, обе збе диле информације о ук упној масе ној к онце нтрацији и
х е мијск ом саставу суспе ндованих че стица (PM 2.5) на бази годишње г просе к а.
Ц иље ви ме ре ња, листа параме тара к оји се ме ре , к ао и к рите ријуми за одре ђивање ме рних ме ста и лок ација
за узимање узорак а дати су у Прилогу IV Ц иље ви ме ре ња, листа параме тара к оји се ме ре и к рите ријуми за
одре ђивање ме рних ме ста и лок ација на основним руралним лок ацијама не зависно од к онце нтрација загађујућих
мате рија, к оји је одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.

Референтне методе мерења за оцењивање квалитета ваздуха

Члан 10.
За мерење концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10 ,
PM2.5 ), олова, бензена, угљен моноксида и приземног озона у ваздуху примењују се референтне методе и друге
методе из Прилога V Референтне методе мерења концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота,
суспендованих честица (PM10 , PM2.5 ), олова, бензена, угљен моноксида и приземног озона, који је одштампан уз
ову уредбу и чини њен саставни део.*
За мерење концентрација арсена, кадмијума, ж иве, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника
(PAH) у ваздуху у циљу оцењивања квалитета ваздуха примењују се референтне методе и друге методе из
Прилога VI Референтне методе за оцењивање концентрација у ваздуху и брзине талож ења арсена, кадмијума,
ж иве у гасовитом стању, никла и полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH), који је одштампан уз ову
уредбу и чини њен саставни део.*
За мерење концентрација загађујућих материја из члана 7. став 5. ове уредбе могу се применити методе које
су прописане одговарајућим српским стандардима, а уколико таквих стандарда нема могу се применити
одговарајући међународни и европски стандарди.*
Мерења из ст. 1. и 2. овог члана врше се у циљу оцењивања квалитета ваздуха.*

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Критеријуми за оцењивање

Члан 11.
Оцењивање квалитета ваздуха у зонама и агломерацијама врши се применом критеријума за оцењивање
концентрација сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10 , PM2.5 ), олова,

бензена и угљен моноксида у ваздуху, у складу са Прилогом VII Критеријуми за оцењивање концентрација
сумпор диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10 , PM2.5 ), олова, бензена и угљен
моноксида у ваздуху у зонама и агломерацијама, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.*
О це њивање к валите та ваздух а у зонама и агломе рацијама врши се и приме ном к рите ријума за оце њивање
к онце нтрација арсе на, к адмијума, ник ла и бе нзо(а)пире на у ваздух у, у ск ладу са Прилогом VIII Крите ријуми за
оце њивање к онце нтрација арсе на, к адмијума, ник ла и бе нзо (а) пире на у ваздух у у зонама и агломе рацијама, к оји
је одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Захтеви у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха

Члан 12.
Зах те ви у погле ду к валите та податак а к оји се к ористе за оце њивање к валите та ваздух а с обзиром на траже ну
тачност ме тоде ме ре ња, минималну расположивост податак а, ме рну не сигурност и у погле ду поступк а моде ловања,
утврђују се у ск ладу са Прилогом IX Зах те ви у погле ду к валите та податак а за оце њивање к валите та ваздух а, к оји је
одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.

Провера квалитета мерења

Члан 13.
Прове ра к валите та ме ре ња, начин обраде и прик аза ре зултата и оце на њих ове поузданости и
ве родостојности, спроводи се пре ма прописаним ме тодама ме ре ња и зах те вима стандарда SR PS ISO /IEC 17025.
Поде шавање и е талонирање ме рних инструме ната обавља се пре ма прописаним ме тодама ме ре ња и зах те вима
стандарда SR PS ISO /IEC 17025.
Уве ре ња о е талонирању ме рних инструме ната издата на основу испитивања обавље ног у ак ре дитованој
лабораторији чувају се у ск ладу са зах те вима стандарда SR PS ISO /IEC 17025.
Ме рила к оја сх одно прописима к ојима се уре ђује област ме трологије подле жу обаве зи испитивања типа и/или
ове равања, не подле жу обаве зи е талонирања.

Оцењивање квалитета ваздуха

Члан 14.
О це њивање к валите та ваздух а, односно нивоа загађујућих мате рија из члана 7. став 1. ове уре дбе , врши се на
основу прописаних ме тода ме ре ња и зах те ва стандарда SR PS ISO /IEC 17025 и прописаних нуме ричк их вре дности.
Ре зултати ме ре ња и/или оце њивања могу се поре дити са граничном и толе рантном вре дношћу ак о су нивои
загађујућих мате рија оце ње ни у ск ладу са овом уре дбом.
Критеријуми за проверу валидности приликом прикупљања података и израчунавања статистичких
параметара дати су у Прилогу X Критеријуми за проверу валидности, граничне вредности, толерантне вредности и
граница толеранције за заштиту здравља људи, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.*

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Граничне и толерантне вредности и границе толеранције

Члан 15.
Граничне и толе рантне вре дности и границе толе ранције за сумпор диок сид, азот диок сид, суспе ндоване
че стице (PM 10, PM 2.5), олово, бе нзе н и угље н монок сид дате су у Прилогу X О де љк у Б ове уре дбе .
У зонама и агломе рацијама у к ојима је ниво загађујућих мате рија из члана 7. став 1. ове уре дбе , испод
граничних вре дности утврђе них у Прилогу X ове уре дбе , потре бно је да се к онце нтрације загађујућих мате рија
задрже на нивоу испод граничних вре дности к ак о би се очувао најбољи к валите т ваздух а у ск ладу са принципима
одрживог развоја.
За загађујуће мате рије за к оје није прописана граница толе ранције , к ао толе рантна вре дност узима се њих ова
гранична вре дност.
Граничне и толе рантне вре дности у смислу ове уре дбе су основа за:
1) оце њивање к валите та ваздух а;
2) поде лу зона и агломе рација у к ате горије на основу нивоа загађе ња ваздух а;
3) управљање к валите том ваздух а.
Граничне вре дности нивоа загађујућих мате рија у ваздух у прописане овом уре дбом не могу бити пре к ораче не
к ада се је дном достигну.
За загађујуће материје из члана 7. став 5. ове уредбе, за које овом уредбом нису прописане граничне
вредности, измерене концентрације се могу поредити са граничним вредностима прописаним у релевантним
документима (ЕPA , итд.).*

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Горња и доња граница оцењивања и критеријуми за одређивање њиховог прекорачења

Члан 16.
Горње и доње границе оце њивања за сумпор диок сид, азот диок сид и ок сиде азота, суспе ндоване че стице
(PM 10, PM 2.5), олово, бе нзе н и угље н монок сид дате су у Прилогу VII О де љк у А ове уре дбе .
Горње и доње границе оце њивања за арсе н, к адмијум, ник л и бе нзо (а) пире н дате су у Прилогу VIII О де љк у А
ове уре дбе .
Крите ријуми за одре ђивање пре к ораче ња горње и доње границе оце њивања из става 1. овог члана дати су у
Прилогу VII О де љк у Б ове уре дбе .
Крите ријуми за одре ђивање пре к ораче ња горње и доње границе оце њивања из става 2. овог члана дати су у
Прилогу VIII О де љк у Б ове уре дбе .

Критични нивои за заштиту вегетације

Члан 17.
Критични нивои сумпор диок сида и ок сида азота за заштиту ве ге тације дати су у Прилогу XI Критични нивои
сумпор диок сида и ок сида азота за заштиту ве ге тације , к оји је одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.

Циљне вредности, национални и дугорочни циљеви

Члан 18.
Циљне вредности за суспендоване честице PM2.5 , приземни озон, арсен, кадмијум, никл и бензо (а) пирен

дате су у Прилогу XII Циљне вредности за суспендоване честице PM2.5 , приземни озон, арсен, кадмијум, никл и
бензо (а) пирен, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.*
Потре бно је пре дузе ти све не опх одне ме ре к ад је то могуће , к ак о би се обе збе дило да к онце нтрације
загађујућих мате рија из става 1. овог члана у ваздух у не пре к ораче циљне вре дности.
У зонама и агломерацијама у којима су прекорачене циљне вредности дате у тачки 3. Прилога XII ове
уредбе, потребно је утврдити области у којима је дошло до прекорачења, као и изворе који су томе допринели. У
областима у којима је дошло до прекорачења циљних вредности потребно је предузети све неопходне мере,
посебно оријентисане на главне изворе емисије, како би се достигле циљне вредности. У случају индустријских
постројења за која се издаје интегрисана дозвола ово подразумева примену најбољих доступних техника, као и
додатних мера заштите ваздуха прописаних интегрисаном дозволом, у складу са прописима о интегрисаном
спречавању и контроли загађивања.**
Национални циљ за смање ње нивоа изложе ности суспе ндованим че стицама PM 2.5 у циљу заштите здравља људи
дат је у тачк и 1. Прилога XIII Национални циљ за смање ње изложе ности суспе ндованим че стицама PM 2.5 и дугорочни
циље ви за призе мни озон, к оји је одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.
Ради остваре ња националног циља за смање ње нивоа изложе ности суспе ндованим че стицама PM 2.5 до рок а
пре двиђе ног у тачк и 1. Прилога XIII ове уре дбе , потре бно је пре дузе ти све не опх одне ме ре к ад је то могуће , за
смање ње изложе ности суспе ндованим че стицама PM 2.5.
Просечни индикатор излож ености суспендованим честицама PM2,5 утврђује се у складу са тачком 1. Прилога
XIII.**
Потре бно је пре дузе ти све не опх одне ме ре к ад је то могуће , к ак о би се обе збе дило остваривање дугорочних
циље ва за призе мни озон датих у тачк и 3. Прилога XIII ове уре дбе .
У зонама и агломе рацијама у к ојима ниво призе мног озона у ваздух у пре к орачује дугорочне циље ве , а нижи
је , или је днак циљним вре дностима, потре бно је припре мити и пре дузе ти све могуће ме ре за остваривање
дугорочних циље ва.
У зонама и агломе рацијама у к ојима су испуње ни дугорочни циље ви за ниво призе мног озона, потре бно је
одржати тај ниво испод дугорочних циље ва и уз помоћ одговарајућих ме ра очувати најбољи к валите т ваздух а у
ск ладу са одрживим развоје м и висок им нивоом заштите животне сре дине и здравља људи, док ле то дозвољавају
фак тори к ао што су пре к огранични пре нос призе мног озона и ме те оролошк и услови.

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0
* * С лужбени глас ник Р С , број 6 3 /2 0 1 3

Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност

Члан 19.
Конце нтрације опасне по здравље људи за сумпор диок сид, азот диок сид и призе мни озон у ваздух у дате су
Прилогу XIV Конце нтрације опасне по здравље људи и к онце нтрације о к ојима се изве штава јавност, к оји је
одштампан уз ову уре дбу и чини ње н саставни де о.
У случају к ада се пре к орачи к онце нтрација призе мног озона о к ојој се изве штава јавност дата у Прилогу XIV
О де љак Б ове уре дбе или било к оја к онце нтрација опасна по здравље људи из става 1. овог члана потре бно је
пре дузе ти не опх одне к орак е у циљу обаве штавања јавности путе м радија, те ле визије , новина или инте рне та.

Обавештавање јавности

Члан 20.
Подаци о к онце нтрацијама загађујућих мате рија из члана 7. став 1. ове уре дбе су доступни јавности и
објављују се на ве б страници Аге нције за заштиту животне сре дине , односно на ве б страници надле жног органа
аутономне пок рајне и надле жног органа је динице лок алне самоуправе .

Надле жни орган је дужан да обаве штава јавност о подацима из става 1. овог члана к ада дође до пре к ораче ња
толе рантне вре дности и путе м других е ле к тронск их или писаних ме дија.
Подаци из става 1. и 2. овог члана морају бити јасни, разумљиви и доступни на зах те в јавности.
У случају загађења ваздуха из природних извора надлеж ни орган је дуж ан да обезбеди информације о
концентрацијама загађујућих материја и њиховим изворима, као и доказима који показују да се прекорачења могу
приписати природним изворима.*

* С лужбени глас ник Р С , број 6 3 /2 0 1 3

Обим и садрж ај информација о оцењивању квалитета ваздуха

Члан 21.
За свак у зону и агломе рацију, на бази податак а добије них са ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а за
фик сна ме ре ња, надле жни орган припре ма информацију о оце њивању к валите та ваздух а за свак у к але ндарск у
годину .
Информација о оце њивању к валите та ваздух а садржи податк е о:
1) правном лицу к оје врши мониторинг к валите та ваздух а;
2) ме рним ме стима и лок ацијама за узимање узорак а и ше матск и прик аз ме рних ме ста и лок ација за узимање
узорак а најве ћих извора загађивања;
3) вре ме ну и начину узимања узорак а;
4) к оришће ним ме тодама ме ре ња и опре ми за ме ре ње ;
5) обе збе ђивању к валите та податак а пре ма зах те вима стандарда SR PS ISO /IEC 17025;
6) осталим подацима значајним за обе збе ђивање к валите та, к ао што су обе збе ђивање к онтинуите та ме ре ња,
уче ствовање у ме ђулабораторијск им поре ђе њима, одступања од прописане ме тодологије и разлози за одступање ;
7) оце ни к валите та ваздух а.
За зоне и агломе рације у к ојима се за оце њивање к валите та ваздух а к ористе други извори податак а, к оји
допуњују ме ре ња или су ти други извори податак а је дини начин оце њивања, информација о оце њивању к валите та
ваздух а садржи сле де ће податк е :
1) опис изврше ног оце њивања;
2) опис к оришће них мате матичк их моде ла и/или других ме тода оце њивања у ск ладу са опште прих ваће ном
прак сом у све ту;
3) извор податак а и информација;
4) оце на ре зултата добије них приме ном мате матичк их моде ла и/или других ме тода оце њивања.
Информација о оце њивању к валите та ваздух а садржи и к ратк у оце ну пре к ораче ња граничних вре дности и
информације о утицају на здравље људи и ве ге тацију.
Информација о оце њивању к валите та ваздух а садржи и графичк е прилоге у разме ри 1 : 25000 на к ојима су
означе не поје дине зоне и агломе рације у к ојима су пре к ораче не граничне и/или толе рантне вре дности и
к онце нтрације опасне по здравље људи и к ритични нивои загађујућих мате рија.
Информација о оце њивању к валите та ваздух а чува се 10 година.

Члан 21а*
Министарство је дуж но да обавести јавност о надлеж ним органима и правним лицима овлашћеним за:*
1) оцењивање квалитета ваздуха;*
2) одобравање система мерења (методе, опрема);*

3) обезбеђивање тачности мерења;*
4) анализу метода оцењивања;*
5) координацију програма за обезбеђивање квалитета мерења/података;*
6) сарадњу са другим држ авама.*

* С лужбени глас ник Р С , број 6 3 /2 0 1 3

Оцена квалитета ваздуха

Члан 22.
О це на к валите та ваздух а из члана 21. става 2. тачк а 7. ове уре дбе садржи податк е о:
1) нивоу загађе ња к ада је пре к ораче на толе рантна вре дност, зонама и агломе рацијама где су те вре дности
изме ре не и датумима и пе риодима трајања;
2) нивоу загађе ња к ада је пре к ораче на гранична вре дност, зонама и агломе рацијама где су те вре дности
изме ре не и датумима и пе риодима трајања;
3) узроцима пре к ораче ња толе рантне и/или граничне вре дности;
4) пре к ораче њу к ритичних нивоа, зонама и агломе рацијама где су те вре дности изме ре не и датумима и
пе риодима трајања;
5) зонама и агломе рацијама у к ојима су вре дности загађујућих мате рија испод граничних вре дности;
6) аритме тичк ој сре дини, ме дијани, 98. пе рце нтилу, ме рној не сигурности, минималној вре дности, мак сималној
вре дности, граници де те к ције и граници к вантифик ације ;
7) просе чној годишњој вре дности к онце нтрација пре к урсора призе мног озона;
8) ме тодама к оје су приме ње не прилик ом оце њивања к валите та ваздух а.

Наменска мерења*

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Члан 22а*
У зонама и агломерацијама у оквиру којих су смештени различити извори емисије загађујућих материја, као
што су индустријска постројења чији производни процеси могу утицати на ниво загађености ваздуха, здравље људи
и/или вегетацију, надлеж ни органи, у складу са чланом 7. став 5. ове уредбе могу налож ити и мерење следећих
загађујућих материја у ваздуху:*
1) гасовитих неорганских материја (амонијак, водоник сулфид, хлороводоник, хлор, флуороводоник);*
2) органских материја (угљен дисулфид, стирен, толуен, формалдехид, 1,2 дихлоретан, акролеин,
тетрахлоретилен);*
3) канцерогених материја (акрилонитрил, арсен, хром шестовалентни, никл, винил хлорид, азбест);*
4) укупне суспендоване честице (TSP);*
5) укупне талож не материје (УТМ);*
6) чађ.*
Максималне дозвољене концентрације за загађујуће материје из става 1. овог члана дате су у Прилогу XV
Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају наменских мерења, који је одштампан

уз ову уредбу и чини њен саставни део.*
За мерење концентрација загађујућих материја из става 1. овог члана примењују се методе које су
прописане одговарајућим међународним и европским стандардима.*

* С лужбени глас ник Р С , број 7 5 /2 0 1 0

Завршна одредба

Члан 23.
О ва уре дба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „С лужбе ном гласник у Ре публик е С рбије ”.

05 број 110-1061/2010
У Бе ограду, 18. фе бруара 2010. године
Влада
Пре дсе дник ,
др Мирко Цветковић, с.р.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог I замењен је новим Прилогом I (види члан 8. Уредбе - 63/2013-20)

ПРИЛО Г I

ДЕО 1
ОДРЕЂИВА ЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКА ЦИЈА ЗА УЗИМА ЊЕ УЗОРА КА ЗА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРА ЦИЈА СУМПОР
ДИОКСИДА , А ЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА А ЗОТА , СУСПЕНДОВА НИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА , БЕНЗЕНА И
УГЉЕН МОНОКСИДА У СВРХУ ОЦЕЊИВА ЊА КВА ЛИТЕТА ВА ЗДУХА

О ДЕЉАК A
О ПШТЕ НАПО МЕНЕ

За одре ђивање ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а за ме ре ње к онце нтрација загађујућих мате рија
из члана 8. став 1. ове уре дбе , у сврх у оце њивања к валите та ваздух а у зонама и агломе рацијама, приме њују се
сле де ћи к рите ријуми:
1. Квалите т ваздух а оце њује се на основу податак а прик упље них на свим ме рним ме стима и лок ацијама за
узимање узорак а, осим на оним ме рним ме стима и лок ацијама из тачк е 2. овог оде љк а, сагласно к рите ријумима за
избор мак ролок ација и мик ролок ација за фик сна ме ре ња, из О де љк а Б и Ц овог прилога. Кад се оце на к валите та
ваздух а врши помоћу индик ативних ме ре ња или те х ник а моде ловања, приме њују се и наче ла установље на у
О де љцима Б и Ц овог прилога ук олик о су она ре ле вантна за иде нтифик ацију посе бних лок ација на к ојима су
забе ле же не к онце нтрације ре ле вантних загађујућих мате рија.
2. Приме на граничних вре дности, утврђе них у циљу заштите здравља људи не оце њује се :
1) на подручјима где јавност не ма приступ и у к ојима не постоји стално насе ље ;
2) у фабричк им просторијама или индустријск им построје њима на к оје се приме њују прописи о заштити

здравља и бе збе дности на раду;
3) на к оловозима и на пе шачк им острвима, изузе в где ве ћ постоји пе шачк и прилаз датом острву.

О ДЕЉАК Б
ИЗБО Р МАКРО ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

Мак ролок ације за фик сна ме ре ња одре ђују се у циљу заштите здравља људи, ве ге тације и природних
е к осисте ма.
1. Избор мак ролок ација за фик сна ме ре ња у циљу заштите здравља људи
1) ме рна ме ста и лок ације за узимање узорак а у сврх у заштите здравља људи одре ђују се так о да се на тим
ме рним ме стима и лок ацијама обе збе ђује прик упљање податак а о:
– подручјима унутар зона и агломе рација у к ојима се оче к ују највише к онце нтрације к ојима становништво
може бити дире к тно или индире к тно изложе но у вре ме нск ом пе риоду к оји је значајан у односу на пе риод
усре дњавања за поје дине граничне вре дности;
– к онце нтрацијама у другим подручјима унутар зона и агломе рација к оја су ре пре зе нтативна за општу
изложе ност становништва;
2) ме рна ме ста и лок ације за узимање узорак а се одре ђују так о да се избе гну само ме ре ња загађе ња на
мик ролок ацијама у њих овој не посре дној близини, што значи да се ме рно ме сто и лок ација за узимања узорк а
одре ђују так о да је узорак ваздух а ре пре зе нтативан за к валите т ваздух а на де лу улице дуже м од 100 m к ада се
прати загађе ње од саобраћаја и најмање 250 × 250 m у индустријск ом подручју, где је то могуће ;
3) на основним урбаним лок ацијама, ме рно ме сто за узимање узорак а одре ђује се так о да на ниво загађе ња
на њима утиче допринос свих извора к оји се налазе у правцу дувања доминантног ве тра пре ма ме рном ме сту. Ме рно
ме сто не би тре бало да буде под утицаје м само је дног извора, осим у случаје вима к ада је так ва ситуација типична за
шире урбано подручје . По правилу, ме рна ме ста за узимање узорак а су ре пре зе нтативна за не к олик о к вадратних
к иломе тара;
4) на основним руралним лок ацијама, ме рна ме ста за узимање узорак а не сме ју бити под утицаје м
агломе рација или индустријск их построје ња у ок руже њу к оја су удаље на мање од 5 k m ;
5) на лок ацијама где се оце њује утицај индустријск их извора, најмање је дно ме рно ме сто за узимање узорак а
одре ђујe се у правцу дувања доминантног ве тра од извора загађе ња и то у најближој стамбе ној зони. На лок ацијама
где основне к онце нтрације загађујућих мате рија нису познате , одре ђује се додатно ме рно ме сто за узимање узорак а
у главном правцу дувања доминантног ве тра, пре извора загађе ња;
6) ме рна ме ста за узимање узорак а тре ба да, где је то могуће , буду ре пре зе нтативна за сличне лок ације к оје
нису у њих овој не посре дној близини.
2. Избор мак ролок ација за фик сна ме ре ња у циљу заштите ве ге тације и природних е к осисте ма
Ме рна ме ста и лок ације за узимање узорак а у циљу заштите ве ге тације и природних е к осисте ма одре ђују се
так о да буду удаље на више од 20 k m од агломе рација или више од 5 k m од других изграђе них подручја,
индустријск их построје ња, аутопуте ва или ве лик их путе ва са инте нзите том саобраћаја од пре к о 50.000 возила
дне вно, што значи да ме рно ме сто и лок ацију за узимање узорак а тре ба одре дити так о да је узорак ваздух а
2
ре пре зе нтативан за к валите т ваздух а у ок олном подручју од најмање 1.000 k m . Ме рно ме сто и лок ација за узимање
узорак а могу се одре дити и на мањој удаље ности или так о да она буду ре пре зе нтативна за к валите т ваздух а у
2
подручју мање м од 1.000 k m , у зависности од ге ографск их услова или могућности заштите посе бно угроже них
подручја.

О ДЕЉАК Ц
ИЗБО Р МИКРО ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

Код избора мик ролок ација за фик сна ме ре ња, у ме ри у к ојој је то могуће , приме њује се сле де ће :
1) усисна це в за узимање узорак а ваздух а мора бити на отворе ном так о да омогућава слободно струјање

ваздух а (у лук у од најмање 270°) и бе з пре пре к а к оје би могле утицати на струјање ваздух а (то је најче шће
удаље ност од не к олик о ме тара од зграда, балк она, дрве ћа и других пре пре к а или најмање 0,5 m од најближе
зграде , у случају да ме рно ме сто за узимање узорак а ре пре зе нтује к валите т ваздух а у ок олини зграде );
2) у ве ћини случаје ва, усисна це в за узимање узорак а поставља се на висину изме ђу 1,5 m (зона дисања) и 4
m изнад тла. У одре ђе ним ок олностима може бити не опх одно постављање на ве ћу висину (до 8 m ). Постављање на
ве ћу висину так ође може бити прик ладно ук олик о је ме рно ме сто ре пре зе нтативно за ве лик о подручје ;
3) к ак о би се избе гао дире к тан утицај е мисија загађујућих мате рија к оје нису изме шане са ок олним ваздух ом,
усисна це в за узимање узорак а се не сме поставити у не посре дној близини извора е мисија;
4) издувна це в инструме нта за узимање узорак а се мора поставити так о да се избе гне поновно усисавање
испуште ног ваздух а;
5) за све загађујуће мате рије , усисна це в наме ње на за узимање узорак а ваздух а у сврх у праће ња утицаја
саобраћаја мора бити удаље на најмање 25 m од ивице главних раск рсница и највише 10 m од ивичњак а.
Код избора мик ролок ација за фик сна ме ре ња так ође се узимају у обзир и сле де ћи фак тори:
1) извори оме тања;
2) бе збе дност;
3) приступ;
4) доступност е ле к тричне е не ргије и те ле фонск их линија;
5) видљивост ме рног ме ста у односу на ок олину;
6) сигурност за јавност и те х ничк о особље ;
7) могућност одре ђивања ме ста за узимање узорак а за различите загађујуће мате рије на истој лок ацији;
8) зах те ви просторног планирања.

О ДЕЉАК Д
ДО КУМЕНТО ВАНИ ПРИКАЗ О ДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗО РАКА

Поступак избора одабраних ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а мора бити док уме нтован де таљним
фотографијама ок олног подручја и де таљном мапом са уцртаним положаје м лок ација најве ћих извора загађивања.
Избор ме рног ме ста и лок ације за узимање узорак а, прове рава се ре довним пре гле дом одабраних ме рних ме ста и
лок ација, нак он одре ђе ног вре ме нск ог пе риода, у циљу потврђивања валидности к рите ријума к оји су к оришће ни за
ње гов избор.

ДЕО 2

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВА ЊЕ МИНИМА ЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКА ЦИЈА ЗА УЗИМА ЊЕ УЗОРА КА
ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА КОНЦЕНТРА ЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА , А ЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА А ЗОТА ,
СУСПЕНДОВА НИХ ЧЕСТИЦА (PM10, PM2.5), ОЛОВА , БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВА ЗДУХУ

О ДЕЉАК А
О ПШТА ПРАВИЛА

1) У свим зонама и агломе рацијама у к ојима су фик сна ме ре ња је дини извор податак а к оји се к ористе за
оце њивање к валите та ваздух а, број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а ре ле вантних загађујућих мате рија
не сме бити мањи од минималног броја ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а утврђе них у тачк и 1. Прилога I
Де ла 2. О де љк а Б ове уре дбе ;
2) У зонама и агломе рацијама у к ојима се подаци добије ни узимање м узорак а на ме рном ме сту и лок ацији за

фик сна ме ре ња допуњују подацима к оји су ре зултат приме не поступк а моде ловања и/или индик ативних ме ре ња,
ук упан број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а утврђе н у тачк и 1. Прилога I Де ла 2. О де љк а Б ове уре дбе
може се умањити за највише 50 % под сле де ћим условима:
– ак о додатне ме тоде обе збе ђују потре бне податк е за оце њивање к валите та ваздух а, имајући у виду граничне
вре дности или к онце нтрације опасне по здравље људи и пружају одговарајуће информације јавности;
– ак о су број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а и просторна пок риве ност другим те х ник ама
довољни да се к онце нтрација ре ле вантних загађујућих мате рија утврди у ск ладу са зах те вима у погле ду к валите та
податак а наве де ним у Прилогу IX Де лу 1. О де љк у А ове уре дбе и да се омогући да ре зултати оце њивања буду у
ск ладу са к рите ријумима наве де ним у Прилогу IX Де лу 1. О де љк у Б ове уре дбе .
Прилик ом оце њивања к валите та ваздух а узимају се у обзир ре зултати моде ловања и/или индик ативних
ме ре ња.

О ДЕЉАК Б
КРИТЕРИЈУМИ ЗА О ДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНО Г БРО ЈА МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА
КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈА С УМПО Р ДИО КС ИДА, АЗО Т ДИО КС ИДА И О КС ИДА АЗО ТА, С УС ПЕНДО ВАНИХ ЧЕС ТИЦ А (PM 1 0 , PM 2 .5 ),
О ЛО ВА, БЕНЗЕНА И УГЉЕН МО НО КС ИДА У ВАЗДУХУ

Минимални број ме рних ме ста и лок ација за фик сна ме ре ња к онце нтрација сумпор диок сида, азот диок сида и
ок сида азота, суспе ндованих че стица (PM 1 0 , PM 2 .5 ), олова, бе нзе на и угље н монок сида у ваздух у одре ђује се у

циљу прик упљања податак а о к онце нтрацијама загађујућих мате рија у ваздух у ради поре ђе ња са прописаним
граничним вре дностима за заштиту здравља људи и са к онце нтрацијама опасним по здравље људи, у зонама и
агломе рацијама у случају к ада су ме ре ња на ме рним ме стима и лок ацијама за фик сна ме ре ња је дини извор податак а
у односу на насе ље ност подручја и на утврђе не мак сималне к онце нтрације .
1. Дифузни извори е мисије

Насе ље ност подручја
(у х иљадама)

Ак о мак сималне к онце нтрације пре к орачују
(1 )
горњу границу оце њивања
Загађујуће мате рије
изузе в PM

PM

(2 )

Ак о су мак сималне к онце нтрације изме ђу
горње и доње границе оце њивања
Загађујуће мате рије
изузе в PM

PM

(2 )

0–249

1

(збир PM 1 0 и PM 2 .5 )
2

1

(збир PM 1 0 и PM 2 .5 )
1

250–499

2

3

1

2

500–749

2

3

1

2

750–999

3

4

1

2

1 000–1 499

4

6

2

3

1 500–1 999

5

7

2

3

2 000–2 749

6

8

3

4

2 750–3 749

7

10

3

4

3 750–4 749

8

11

3

6

9

13

4

6

10

15

4

7

4 750–5 999
≥ 6 000

(1 ) За азот диокс ид, с ус пендоване чес тиц е, бензен и угљен монокс ид – укључити најмање једну мерну с таниц у за
мониторинг у урбаним подручјима и једну за мониторинг утиц аја с аобраћаја, под ус ловом да то не повећава број мерних с таниц а.
За ове загађујуће материје, укупан број мерних с таниц а у урбаном подручју и укупан број мерних с таниц а за мониторинг утиц аја
с аобраћаја, у оквиру броја утврђеног у горњој табели, не може с е разликовати виш е од 2 пута. М ес та за узимање узорака с а
прекорачењима граничне вреднос ти за P M 1 0 у пос ледње три године, не мењају с е, ос им уколико пос ебне околнос ти, које с е
нарочито тичу прос торног развоја, не захтевају измену локац ије мерног мес та.
(2 ) Када с е мере конц ентрац ије P M 2 .5 и P M 1 0 на ис тој мерној с таниц и за мониторинг, рачуна с е као да је мерење врш ено
на два пос ебна мерна мес та. У купан број мерних мес та и локац ија за узимање узорака P M 2 .5 и P M 1 0 , у оквиру броја утврђеног у
горњој табели, не може с е разликовати виш е од 2 пута, а број мерних мес та и локац ија за узимање узорака P M 2 .5 на ос новним
урбаним локац ијама у агломерац ијама и у урбаним подручјима мора да буде у с кладу с а захтевима утврђеним у Делу 2 . О дељку Ц
овог прилога.

2. Тачк асти извори е мисије

Број ме рних ме ста и лок ација за фик сна ме ре ња у сврх у оце њивања загађе ња у не посре дној близини
тачк астих извора, одре ђује се с обзиром на густину е мисија, оче к ивану расподе лу загађујућих мате рија у ваздух у и
поте нцијалну изложе ност становништва.

О ДЕЉАК Ц
МИНИМАЛНИ БРО Ј МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА У Ц ИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПО ДАТАКА ЗА
ПО РЕЂЕЊЕ С А Ц ИЉЕМ С МАЊЕЊА ИЗЛО ЖЕНО С ТИ С УС ПЕНДО ВАНИМ ЧЕС ТИЦ АМА PM 2 .5 РАДИ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА ЉУДИ

За потре бе фик сних ме ре ња у сврх у поре ђе ња са циље м смање ња изложе ности суспе ндованим че стицама PM 2 .5
ради заштите здравља људи обе збе ђује се је дно ме рно ме сто за узимање узорак а на милион становник а, а број
становник а се одре ђује сабирање м броја становник а у агломе рацијама и другим градск им подручјима са пре к о
100.000 становник а. Ме рна ме ста за узимање узорак а могу се пок лапати са ме рним ме стима из Де ла 2. О де љк а Б
овог прилога.

О ДЕЉАК Д
МИНИМАЛНИ БРО Ј МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА У Ц ИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПО ДАТАКА ЗА
ПО РЕЂЕЊЕ С А КРИТИЧНИМ НИВО ИМА ЗА ЗАШТИТУ ВЕГЕТАЦ ИЈЕ У ЗО НАМА ИЗВАН АГЛО МЕРАЦ ИЈА

Када су фик сна ме ре ња је дини извор податак а к оји се к ористи за оце њивање к валите та ваздух а, број ме рних
ме ста и лок ација за узимање узорак а не сме бити мањи од минималног броја к оји је утврђе н у овом О де љк у. У
случају к ада су подаци допуње ни ре зултатима добије ним те х ник ама моде ловања и индик ативним ме ре њима, тај
минимални број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а може се умањити за мак симално 50% ук олик о се
проце ње не к онце нтрације ре ле вантне загађујуће мате рије утврде у ск ладу са зах те вима у погле ду к валите та
податак а наве де ним у Прилогу IX Де о 1 О де љак А.

Ак о мак сималне к онце нтрације пре лазе горњу границу
оце њивања

Ак о су мак сималне к онце нтрације изме ђу горње и доње
границе оце њивања

1 ме рна станица на свак их 20 000 k m

1 ме рна станица на свак их 40 000 k m

2

2

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог II замењен је новим Прилогом II (види члан 8. Уредбе - 63/2013-20)

ПРИЛО Г II

МИНИМА ЛНИ БРОЈ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКА ЦИЈА ЗА УЗИМА ЊЕ УЗОРА КА У СВРХУ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРА ЦИЈА
И БРЗИНЕ ТА ЛОЖЕЊА А РСЕНА , КА ДМИЈУМА , ЖИВЕ У ГА СОВИТОМ СТА ЊУ, НИКЛА , ПОЛИЦИКЛИЧНИХ
А РОМА ТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА (РА Н) И БЕНЗО (А ) ПИРЕНА У ВА ЗДУХУ

О ДЕЉАК А
О ПШТА ПРАВИЛА

У зонама и агломе рацијама у к ојима се подаци добије ни узимање м узорак а на ме рном ме сту и лок ацији за
фик сна ме ре ња допуњују подацима из других извора (инве нтари е мисија, моде ловање и/или индик ативна ме ре ња)
ук упан број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а и просторна пок риве ност другим те х ник ама морају бити
довољни да се к онце нтрација ре ле вантних загађујућих мате рија утврди у ск ладу са Прилогом II О де љак Б и
Прилогом IX Де о 2. О де љак А ове уре дбе .

О ДЕЉАК Б
ИЗБО Р МАКРО ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

Лок ације за узимање узорак а одре ђују се так о да се :
1) обе збе де подаци о подручјима унутар зона и агломе рација у к ојима је ве роватно да ће становништво
дире к тно или индире к тно бити изложе но највишим к онце нтрацијама упросе че ним за к але ндарск у годину;
2) обе збе де подаци о нивоима у другим подручјима унутар зона и агломе рација к оји ре пре зе нтују изложе ност
опште популације ;
3) обе збе де подаци о брзини таложе ња к оја ре пре зе нтују индире к тну изложе ност популације к роз ланац
исх ране ;
4) ме рна ме ста и лок ације за узимање узорак а тре ба одре дити так о да се избе гну ме ре ња загађе ња
мик ролок ација у њих овој не посре дној близини. Као сме рница, је дно ме рно ме сто и лок ација за узимање узорак а
2
тре ба да ре пре зе нтује к валите т ваздух а у ок руже њу не мање м од 200 m на лок ацијама на к ојима се прати утицај
2
саобраћаја, најмање 250х 250 m у индустријск им подручјима где је то могуће и не к олик о k m на основним урбаним
лок ацијама.
Кад је циљ ме ре ња оце на основних нивоа на ме рним ме стима и лок ацијама за узимање узорак а, ме рно ме сто и
лок ација за узимање узорак а не сме ју бити под утицаје м агломе рација или индустријск их подручја у њих овој
близини.
На лок ацијама где се оце њује утицај индустријск их извора, најмање је дно ме сто за узимање узорак а одре ђује
се у правцу дувања доминантног ве тра од извора загађе ња и то у најближој стамбе ној зони. Тамо где основне
к онце нтрације нису познате , тре ба одре дити додатно ме сто за узимање узорак а у главном правцу дувања
доминантног ве тра, пре извора загађе ња;
Ме рна ме ста лоцирају се так о да се може пратити приме на најбољих доступних те х ник а у ск ладу са прописима
о инте грисаном спре чавању и к онтроли загађивања.
Ме рна ме ста тре ба так ође , к ад год је могуће , да ре пре зе нтују сличне лок ације к оје нису у њих овој
не посре дној близини. Ак о је то могуће она могу да буду заје дничк и лоцирана са ме рним ме стима за PM 1 0 .

О ДЕЉАК Ц
ИЗБО Р МИКРО ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

Код избора мик ролок ација за фик сна ме ре ња, у ме ри у к ојој је то могуће , приме њује се сле де ће :
1) усисна це в за узимање узорак а ваздух а мора бити на отворе ном так о да омогућава слободно струјање
ваздух а и бе з пре пре к а к оје би могле утицати на струјање ваздух а (то је најче шће удаље ност од не к олик о ме тара
од зграда, балк она, дрве ћа и других пре пре к а или најмање 0,5 m од најближе зграде , у случају да ме рно ме сто за
узимање узорак а ре пре зе нтује к валите т ваздух а у ок олини зграде );
2) у ве ћини случаје ва, усисна це в за узимање узорак а тре ба да буде на висини изме ђу 1,5 m (зона дисања) и 4
m изнад тла. У одре ђе ним ок олностима може бити не опх одно постављање на ве ћу висину (до 8 m ). Постављање на
ве ћу висину так ође може бити прик ладно ук олик о је ме рно ме сто ре пре зе нтативно за ве лик о подручје ;
3) к ак о би се избе гао дире к тан утицај е мисија загађујућих мате рија к оје нису изме шане са ок олним ваздух ом,
усисна це в за узимање узорак а се не сме поставити у не посре дној близини извора е мисија;
4) издувна це в инструме нта за узимање узорак а се мора поставити так о да се избе гне поновно усисавање
испуште ног ваздух а;
5) за све загађујуће мате рије , усисна це в наме ње на за узимање узорак а ваздух а у сврх у праће ња утицаја
саобраћаја мора бити удаље на најмање 25 m од ивице главних раск рсница и највише 10 m од ивичњак а;
6) за ме ре ње брзине таложе ња на основним руралним лок ацијама, ук олик о је то могуће и к ад то није
пре двиђе но овом уре дбом, приме њују се EMEP сме рнице и к рите ријуми.
Код избора мик ролок ација за фик сна ме ре ња узимају се у обзир и сле де ћи фак тори:
1) извори оме тања;

2) бе збе дност;
3) приступ;
4) доступност е ле к тричне е не ргије и те ле фонск их линија;
5) видљивост ме рног ме ста у односу на ок олину;
6) сигурност за јавност и те х ничк о особље ;
7) могућност одре ђивање ме рних ме ста за узимање узорак а за различите загађујуће мате рије на истој
лок ацији;
8) зах те ви просторног планирања.

О ДЕЉАК Д
ДО КУМЕНТО ВАНИ ПРИКАЗ О ДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗО РАКА

Поступак избора одабраних ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а мора бити док уме нтован де таљним
фотографијама ок олног подручја и де таљном мапом.
Избор ме рног ме ста и лок ације за узимање узорак а, прове рава се ре довним пре гле дом одабраних ме рних
ме ста и лок ација, нак он одре ђе ног вре ме нск ог пе риода, у циљу потврђивања валидности к рите ријума к оји су
к оришће ни за ње гов избор.

О ДЕЉАК Е
КРИТЕРИЈУМИ ЗА О ДРЕЂИВАЊЕ МИНИМАЛНО Г БРО ЈА МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА
КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈА АРС ЕНА, КАДМИЈУМА, НИКЛА И БЕНЗО (А) ПИРЕНА У ВАЗДУХУ

Минимални број ме рних ме ста и лок ација за фик сна ме ре ња одре ђује се у циљу прик упљања податак а о
к онце нтрацијама арсе на, к адмијума, ник ла и бе нзо (а) пире на у ваздух у ради поре ђе ња са прописаним граничним
вре дностима за заштиту здравља људи у зонама и агломе рацијама у случају к ада су ме ре ња на ме рним ме стима и
лок ацијама за фик сна ме ре ња је дини извор податак а.
1. Дифузни извори е мисије

Насе ље ност подручја
(у х иљадама)

Ак о мак сималне к онце нтрације пре к орачују
(1 )
горњу границу оце њивања

Ак о су мак сималне к онце нтрације изме ђу
горње и доње границе оце њивања

As, C d, Ni

B(a)P

As, C d, Ni

B(a)P

0–749

1

1

1

1

750–1 999

2

2

1

1

2 000–3 749

2

3

1

1

3 750–4 749

3

4

2

2

4 750–5 999

4

5

2

2

≥ 6 000

5

5

2

2

(1 ) најмање једна мерна с таниц а за мониторинг у урбаним подручјима и једна за мониторинг утиц аја с аобраћаја за бензо (а)
пирен, под ус ловом да то не повећава укупан број мерних с таниц а

2. Тачк асти извори е мисије
Број ме рних ме ста и лок ација за фик сна ме ре ња у сврх у оце њивања загађе ња у не посре дној близини
тачк астих извора, одре ђује се с обзиром на густину е мисија, оче к ивану расподе лу загађујућих мате рија у ваздух у и
поте нцијалну изложе ност становништва.
Ме рна ме ста лоцирају се так о да се може пратити приме на стандарда најбољих доступних те х ник а у ск ладу са
прописима о инте грисаном спре чавању и к онтроли загађивања.

О ДЕЉАК Ф

1. О дре ђивање ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а за индик ативна ме ре ња к онце нтрације и брзине
таложе ња арсе на, к адмијума, живе , ник ла, полицик личних ароматичних угљоводоник а (PAH) и бе нзо (а) пире на на
основним лок ацијама врши се приме ном сле де ћих к рите ријума:
2

1) је дно ме рно ме сто одре ђује се на свак их 100000 k m ;
2) у свак ој пограничној зони и агломе рацији одре ђује се најмање је дна ме рна станица или је дна или више
заје дничк их ме рних станица у ск ладу са споразумом зак ључе ним са сусе дним зе мљама, к оје пок ривају сусе дне зоне и
агломе рације у циљу обе збе ђивања не опх одне просторне пок риве ности.
2. По потре би, ова ме ре ња се к оординишу са страте гијом мониторинга и Заје дничк им програмом мониторинга
и оце њивања пре ноше ња загађујућих мате рија на ве лик е удаље ности у Европи (Cooperative program for monitoring and
evaluation of the long-range trasmision of air pollutants in Europe – EMEP).
3. О дре ђивање ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а мора се извршити так о да просторна варијација и
дугорочни тре ндови буду узе ти у обзир.
У случају к ада се оце њују ре гионални обрасци утицаја загађе ња на е к осисте ме може се разматрати и употре ба
биолошк их индик атора.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог III замењен је новим Прилогом III (види члан 8. Уредбе - 63/201320)

ПРИЛО Г III

ДЕО 1.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛА СИФИКА ЦИЈУ И ОДРЕЂИВА ЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКА ЦИЈА ЗА УЗИМА ЊЕ УЗОРА КА У
СВРХУ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРА ЦИЈА ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

О ДЕЉАК А
ИЗБО Р МАКРО ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

Врста
станице

Урбана

Ц иље ви ме ре ња

Ре пре зе нтативност

Заштита здравља људи: за оце ну
изложе ности градск е популације
к онце нтрацијама призе мног озона, тј.
2
Не к олик о k m
на ме стима где су густина насе ље ности
и к онце нтрације призе мног озона
ре лативно висок и и ре пре зе нтативни за
изложе ност опште популације

(1 ) Крите ријуми за одре ђивање

мак ролок ација
Дале к о од утицаја лок алних извора
е мисије к ао што су саобраћај,
бе нзинск е пумпе , итд.;
лок ације где постоји прове травање и
где се могу ме рити добро изме шани
нивои;
лок ације попут стамбе них и трговачк их
че тврти градова, парк ови (удаље не од
дрве ћа), широк е улице или тргови са
малим инте нзите том саобраћаја или бе з
ње га, отворе на подручја
к арак те ристична за спровође ње
е дук ативних , спортск их или
ре к ре ативних ак тивности.
На одре ђе ној удаље ности од подручја
мак сималних е мисија, у правцу низ
ве тар, прате ћи главни правац/правце

Заштита здравља људи и ве ге тације : за
оце ну изложе ности популације и
ве ге тације на рубовима агломе рације ,
где су изме ре не највише к онце нтрације Не к олик о де се тина
Приградск а призе мног озона, к ојима су
2
km
становништво и ве ге тација
најве роватније дире к тно или
индире к тно изложе ни

Рурална

О сновна
рурална

Заштита здравља људи и ве ге тације : за
оце ну изложе ности становништва, усе ва
и природних е к осисте ма
к онце нтрацијама призе мног озона на
подре гионалном нивоу

Заштита ве ге тације и здравља људи: за
оце ну изложе ности усе ва и природних
е к осисте ма к онце нтрацијама призе мног
озона на ре гионалном нивоу, к ао и за
оце ну изложе ности становништва

ве тра и то у условима погодним за
формирање призе мног озона; тамо где
су становништво, осе тљиви усе ви или
природни е к осисте ми, због положаја уз
руб агломе рације , изложе ни висок им
нивоима призе мног озона; к ада је
могуће , на не к им приградск им
лок ацијама к оје се налазе у сме ру
супротном од главног сме ра струјања и
мак сималних е мисија, ради утврђивања
ре гионалних основних нивоа призе мног
озона.

Подре гионални
нивои
(не к олик о стотина
2
km )

Ме рне станице могу бити сме ште не у
мањим насе љима и/или подручјима с
природним е к осисте мима, шумама или
усе вима; ре пре зе нтативне за призе мни
озон дале к о од утицаја не посре дних
извора е мисија попут индустријск их
построје ња и путе ва; на лок ацијама на
отворе ном, али не на врх овима ве ћих
планина.

Ре гионални/
национални нивои
(1 000 до 10 000
2
km )

Ме рне станице сме ште не у подручјима
са мањом густином насе ље ности, нпр. са
природним е к осисте мима, шумама, на
најмање 20 k m удаље ности од градск их
и индустријск их подручја к ао и
лок алних извора е мисија; избе гавати
лок ације на к ојима долази до појаве
те мпе ратурне инве рзије изазване
лок алним условима, к ао и лок ације на
врх овима ве ћих планина.

(1 ) М ерна мес та треба, где је то могуће, да буду репрезентативна за с личне локац ије које нис у у њиховој непос редној
близини.

О ДЕЉАК Б
ИЗБО Р МИКРО ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

Када је то могуће , прилик ом избора мик ролок ација приме њују се к рите ријуми описани у Прилогу I Де лу 1.
О де љк у Ц ове уре дбе , при че му тре ба обе збе дити да усисна це в за узимање узорак а буде сме ште на довољно дале к о
од извора к ао што су пе ћи и отпадни гасови од спаљивања и да је удаље на више од 10 m од најближе г пута, с тим
што ту удаље ност тре ба пове ћавати у зависности од инте нзите та саобраћаја.

О ДЕЉАК Ц
ДО КУМЕНТО ВАНИ ПРИКАЗ О ДАБРАНИХ МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗО РАКА

Поступак избора одабраних ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а мора бити док уме нтован де таљним
фотографијама ок олног подручја и де таљном мапом.
Избор ме рног ме ста и лок ације за узимање узорак а, прове рава се ре довним пре гле дом одабраних ме рних
ме ста и лок ација, нак он одре ђе ног вре ме нск ог пе риода, у циљу потврђивања валидности к рите ријума к оји су
к оришће ни за ње гов избор.

ДЕО 2.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВА ЊЕ МИНИМА ЛНОГ БРОЈА МЕРНИХ МЕСТА И ЛОКА ЦИЈА ЗА ФИКСНА МЕРЕЊА
КОНЦЕНТРА ЦИЈА ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

О ДЕЉАК А
О ПШТА ПРАВИЛА

1) У свим зонама и агломе рацијама у к ојима су фик сна ме ре ња је дини извор податак а к оји се к ористе за
оце њивање к валите та ваздух а, број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а призе мног озона не сме бити мањи
од минималног броја ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а утврђе них у Прилогу III Де о 2. О де љак Б ове
уре дбе ;
2) У зонама и агломе рацијама у к ојима се подаци добије ни узимање м узорак а на ме рном ме сту и лок ацији за
фик сна ме ре ња допуњују подацима к оји су ре зултат приме не те х ник а моде ловања и/или индик ативних ме ре ња,
ук упан број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а утврђе н у Прилогу III Де о 2. О де љак Б ове уре дбе може се
умањити под сле де ћим условима:
– ак о додатне ме тоде обе збе ђују потре бне податк е за оце њивање к валите та ваздух а, имајући у виду циљне
вре дности, дугорочне циље ве , к онце нтрације опасне по здравље људи и к онце нтрације о к ојима се изве штава
јавност;
– ак о су број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а и просторна пок риве ност другим те х ник ама
довољни да се к онце нтрација призе мног озона утврди у ск ладу са зах те вима у погле ду к валите та податак а
наве де ним у Прилогу IX Де лу 1. О де љк у А ове уре дбе и да се омогући да се ре зултати оце њивања утврде у ск ладу са
к рите ријумима прописаним у Прилогу IX Де лу 1. О де љк у Б ове уре дбе ;
– ак о је у свак ој зони или агломе рацији поставље но најмање је дно ме рно ме сто и лок ација за узимање узорак а
2
на свак их два милиона становник а или на 50.000 k m , у зависности од тога к оји од датих к рите ријума доводи до
ве ће г броја ме ста за узимање узорак а, с тим да број ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у свак ој од зона
или агломе рација не сме бити мањи од је дан;
– ак о се азот диок сид ме ри на свим осталим ме рним ме стима и лок ацијама за узимање узорак а изузе в на
основној руралној станици у ск ладу са Прилогом III Де о 1. О де љак А.
Прилик ом оце њивања к валите та ваздух а у односу на циљне вре дности узимају се у обзир ре зултати те х ник а
моде ловања и/или индик ативних ме ре ња.
3) Конце нтрације азот диок сида ме ре се на минимум 50 % ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а у
сврх у ме ре ња к онце нтрације призе мног озона, прописаних у Прилогу III Де о 2. О де љак Б. О ва ме ре ња обављају се
к онтинуално, осим на основним руралним станицама, на к ојима се у ск ладу са Прилогу III Де о 1. О де љак А, могу
к ористити и друге ме тоде ме ре ња.
4) У зонама и агломе рацијама у к ојима, ток ом свак е од пре тх одних пе т година ме ре ња, нису пре к ораче ни
дугорочни циље ви, број ме рних ме ста и лок ација за фик сна ме ре ња одре ђује се у ск ладу са Прилогом III Де о 2.
О де љак Б.

О ДЕЉАК Б
МИНИМАЛНИ БРО Ј МЕРНИХ МЕС ТА ЗА ФИКС НА КО НТИНУАЛНА МЕРЕЊА У Ц ИЉУ ПРИКУПЉАЊА ПО ДАТАКА ЗА
ПО РЕЂЕЊЕ С А ПРО ПИС АНИМ Ц ИЉНИМ ВРЕДНО С ТИМА, ДУГО РО ЧНИМ Ц ИЉЕВИМА И КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈАМА О КО ЈИМА С Е
ИЗВЕШТАВА ЈАВНО С Т И КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈАМА О ПАС НИМ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ТАМО ГДЕ С У ТАКВА МЕРЕЊА ЈЕДИНИ
ИЗВО Р ИНФО РМАЦ ИЈА
Насе ље ност
(× 1 000)

Агломе рације
(градск а
(1 )
и приградск а)

< 250

О стала зоне
(приградск а
(1 )
и рурална)

О сновне руралне лок ације

1

< 500

1

2

< 1 000

2

2

< 1 500

3

3

< 2 000

3

4

< 2 750

4

5

< 3 750

5

6

> 3 750

1 додатна ме рна
1 додатна ме рна
станица на 2 милиона станица на 2 милиона
становник а
становник а

1 ме рна станица/50000 k m

2

к ао просе чна

густина у свим зонама на читавој те риторији
(2 )
зе мље

(1 ) Н ајмање једна мерна с таниц а у приградс ким подручјима где с е очекује највећа изложенос т популац ије. У
агломерац ијама најмање 5 0 % мерних с таниц а треба да буде с меш тено у приградс ким подручјима.
2
(2 ) У с лучају разноврс ног терена препоручује с е једна мерна с таниц а на с ваких 2 5 0 0 0 km .

О ДЕЉАК Ц
МИНИМАЛНИ БРО Ј МЕРНИХ МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА У ЗО НАМА И АГЛО МЕРАЦ ИЈАМА ГДЕ С У
ПО С ТИГНУТИ ДУГО РО ЧНИ Ц ИЉЕВИ

Број ме рних ме ста и лок ација за фик сно ме ре ње призе мног озона, у к омбинацији са другим начинима додатног
оце њивања к ао што су моде ловање к валите та ваздух а и ме ре ња азот диок сида на истој лок ацији на к ојој се ме ри
призе мни озон, одре ђује се так о да буде довољан за испитивање тре нда загађе ња и прове ру усаглаше ности са
дугорочним циље вима. Број ме рних станица у агломе рацијама и другим зонама из табе ле из Де ла 2. О де љк а Б овог
прилога, може се смањити на је дну тре ћину броја датог у тој табе ли. Тамо где су подаци са ме рних ме ста и лок ација
за фик сна ме ре ња је дини извор податак а, тре ба задржати најмање је дну ме рну станицу за мониторинг. Ак о у зонама
у к ојима је изврше но додатно оце њивање , ре зултат те оце не буде да не ма потре бе за ме рним станицама, ради
аде к ватног оце њивања нивоа загађе ња у односу на дугорочне циље ве , к оординирано се к ористе ре зултати ме ре ња
из сусе дних зона. Број ме рних станица на основним руралним лок ацијама одре ђује се пре ма к рите ријуму је дна
2
станица на 100000 k m .

ДЕО 3.
МЕРЕЊА СУПСТА НЦИ ПРЕКУРСОРА ОЗОНА

О ДЕЉАК A
Ц ИЉЕВИ МЕРЕЊА

Главни циље ви ме ре ња пре к урсора призе мног озона су:
1) анализа тре ндова к онце нтрација пре к урсора призе мног озона;
2) прове ра е фик асности страте гија за смање ње е мисија;
3) прове ра поузданости ре гистра е мисија и
4) одре ђивање доприноса извора е мисија изме ре ним к онце нтрацијама загађе ња.
Додатни циљ је разуме вање проце са формирања призе мног озона и диспе рзије ње гових пре к урсора и приме на
фотох е мијск их моде ла.

О ДЕЉАК Б
С УПС ТАНЦ Е ПРЕКУРС О РИ ПРИЗЕМНО Г О ЗО НА

Ме ре ње к онце нтрација супстанци пре к урсора призе мног озона обух вата најмање ок сиде азота (NO и NO 2 ) и
одговарајућа испарљива органск а је диње ња. Пре поручује се ме ре ње сле де ћих испарљивих органск их је диње ња:
1-буте н

Изопре н

е тил бе нзе н

Етан

транс-2-буте н

n-х е к сан

m + p-к силе н

Етиле н

Ц ис-2-буте н

i-х е к сан

o-к силе н

Аце тиле н

1,3-бутадије н

n-х е птан

1,2,4-триме тилбе нзе н

Пропан

n-пе нтан

n-ок тан

1,2,3-триме тилбе нзе н

Пропе н

i-пе нтан

i-ок тан

1,3,5-триме тилбе нзе н

n-бутан

1-пе нте н

Бе нзе н

Формалде х ид

i-бутан

2-пе нте н

Толуе н

Ук упни угљоводоници
(изузе в ме тана)

О ДЕЉАК Ц
ИЗБО Р ЛО КАЦ ИЈА ЗА МЕРЕЊЕ КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈА С УПС ТАНЦ И ПРЕКУРС О РА ПРИЗЕМНО Г О ЗО НА

Ме ре ња к онце нтрација супстанци пре к урсора призе мног озона врши се посе бно у урбаним и приградск им
подручјима, на било к ом ме рном ме сту и лок ацији за узимање узорак а успоставље ним у ск ладу са овом уре дбом.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог IV замењен је новим Прилогом IV (види члан 8. Уредбе - 63/201320)

ПРИЛО Г IV

ЦИЉЕВИ МЕРЕЊА , ЛИСТА ПА РА МЕТА РА КОЈИ СЕ МЕРЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВА ЊЕ МЕРНИХ МЕСТА И
ЛОКА ЦИЈА НА ОСНОВНИМ РУРА ЛНИМ ЛОКА ЦИЈА МА НЕЗА ВИСНО ОД КОНЦЕНТРА ЦИЈА ЗА ГА ЂУЈУЋИХ МА ТЕРИЈА

О ДЕЉАК A
Ц ИЉЕВИ МЕРЕЊА

Главни циљ ме ре ња на основним руралним лок ацијама је да се обе збе ди доступност одговарајућих
информација о основним к онце нтрацијама загађујућих мате рија. О ве информације су од к ључне важности за оце ну
повише них к онце нтрација у ве ома загађе ним подручјима (к ао што основне урбане лок ације , индустријск е лок ације ,
саобраћај), за оце ну могуће г доприноса пре к ограничног пре носа загађујућих мате рија на ве лик е удаље ности, за
анализу доприноса извора ук упном загађе њу и за разуме вање понашања одре ђе них загађујућих мате рија, к ао што
су суспе ндоване че стице . Ме ре ња на основним руралним лок ацијама су од к ључне важности и за пове ћану приме ну
моде ловања у урбаном подручју.

О ДЕЉАК Б
ПАРАМЕТРИ КО ЈИ С Е МЕРЕ

Ме ре ње к онце нтрације суспе ндованих че стица PM 2 .5 мора да обух вата најмање ук упну масе ну к онце нтрацију
и к онце нтрације одговарајућих је диње ња к ак о би се описао х е мијск и састав суспе ндованих че стица PM 2 .5 . Ме ре ња
морају обух ватити најмање сле де ће х е мијск е параме тре :

SO 4
NO 3

2–
–

Na
K

+

+

NH 4
Cl

+

Ca

–

2+

Mg

2+

Еле ме нтарни угље ник
О рганск и угље ник

О ДЕЉАК Ц
КРИТЕРИЈУМИ ЗА О ДРЕЂИВАЊЕ МЕРНО Г МЕС ТА И ЛО КАЦ ИЈА ЗА УЗИМАЊЕ УЗО РАКА ЗА ФИКС НА МЕРЕЊА

1. О дре ђивање ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а за фик сна ме ре ња на основним руралним
лок ацијама удаље ним од значајних извора загађе ња ваздух а врши се приме ном сле де ћих к рите ријума:
2

2

1) је дно ме рно ме сто одре ђује се на свак их 100000 k m ;
2) у свак ој пограничној зони и агломе рацији одре ђује се најмање је дна ме рна станица или је дна или више
заје дничк их ме рних станица у ск ладу са споразумом зак ључе ним са сусе дним зе мљама, к оје пок ривају сусе дне зоне и
агломе рације у циљу обе збе ђивања не опх одне просторне пок риве ности.
2. По потре би, ова ме ре ња се к оординишу са страте гијом мониторинга и Заје дничк им програмом мониторинга
и оце њивања пре ноше ња загађујућих мате рија на ве лик е удаље ности у Европи (Cooperative program for monitoring and
evaluation of the long-range trasmision of air pollutants in Europe – EMEP).
3. Прилог IX Де о 1. О де љци А и Ц ове уре дбе се приме њују у погле ду к валите та податак а за ме ре ња масе них
к онце нтрација суспе ндованих че стица.
О це на к валите та и избор ме рних ме ста и лок ација за узимање узорак а на основним руралним лок ацијама
врши се у ск ладу са Прилогом I Де лом 1. О де љак А, Б и Ц ове уре дбе .

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 75/2010) Прилог V замењен је новим Прилогом V (види члан 10. Уредбе - 75/2010-5)

ПРИЛО Г V

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ МЕРЕЊА КОНЦЕНТРА ЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА , А ЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА А ЗОТА ,
СУСПЕНДОВА НИХ ЧЕСТИЦА (PM10 , PM2.5 ), ОЛОВА , БЕНЗЕНА , УГЉЕН МОНОКСИДА И ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА

О ДЕЉАК А

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТО ДЕ МЕРЕЊА

1. Референтна метода за мерење концентрација сумпор диоксида

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација сумпор диок сида је описана у стандарду SR PS EN 14212,
Квалите т ваздух а амбије нта — С тандардна ме тода за ме ре ње к онце нтрације сумпор – диок сида на основу
ултраљубичасте флуоре сце нције .

2. Референтна метода за мерење концентрација азот диоксида и оксида азота

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација азот диок сида и ок сида азота је описана у стандарду SR PS EN
14211, Квалите т ваздух а амбије нта — С тандардна ме тода за ме ре ње к онце нтрације азот – диок сида и азотмонок сида на основу х е милуминисце нције .

3. Референтне методе за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM10

Ре фе ре нтна ме тода за узимање узорак а и ме ре ње к онце нтрација суспе ндованих че стица PM10 је описана у
стандарду SR PS ЕN 12341, Квалите т ваздух а – О дре ђивање фрак ције PM10 суспе ндованих че стица – Ре фе ре нтна
ме тода и поступак испитивања на те ре ну ради де монстрирања е к вивале нтности ме рних ме тода.

4. Референтне методе за узимање узорака и мерење концентрација суспендованих честица PM2.5

Ре фе ре нтна ме тода за узимање узорак а и ме ре ње к онце нтрација суспе ндованих че стица PM 2.5 је описана у
стандарду SR PS ЕN 14907, Квалите т ваздух а амбије нта – С тандардна гравиме тријск а ме тода за одре ђивање масе не
фрак ције PM 2.5 суспе ндованих че стица.

5. Референтна метода за узимање узорака и мерење концентрација олова

Ре фе ре нтна ме тода за узимање узорак а олова је описана у Прилогу V О де љк у A тачк а 3. ове уре дбе .
Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација олова је описана у стандарду SR PS EN 14902, Квалите т ваздух а
амбије нта – С тандардна ме тода за одре ђивање Pb, C d, As и Ni у фрак цији PM 10 суспе ндованих че стица.

6. Референтне методе за узимање узорака и мерење концентрација бензена

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација бе нзе на је описана у стандарду SR PS EN 14662-1, Квалите т
ваздух а амбије нта — С тандардна ме тода за одре ђивање к онце нтрација бе нзе на – Де о 1:
Узорк овање пумпом, те рмална де сорпција и гасна х роматографија, SR PS EN 14662-2, Квалите т ваздух а
амбије нта — С тандардна ме тода за одре ђивање к онце нтрација бе нзе на – Де о 2: Узорк овање пумпом, де сорпција
раствараче м и гасна х роматографија и SR PS EN 14662-3, Квалите т ваздух а амбије нта — С тандардна ме тода за
одре ђивање к онце нтрација бе нзе на – Де о 3: Аутоматск о узорк овање пумпом са гасном х роматографијом на лицу
ме ста.

7. Референтна метода за мерење концентрација угљен моноксида

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација угље н монок сида је описана у стандарду SR PS EN 14626,
Квалите т ваздух а амбије нта — С тандардна ме тода за одре ђивање к онце нтрација угље н – монок сида на основу
не диспе рзивне инфрацрве не спе к троск опије .

8. Референтна метода за мерење концентрација приземног озона

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација призе мног озона је описана у стандарду SR PS EN 14625,
Квалите т ваздух а амбије нта – С тандардна ме тода за одре ђивање к онце нтрације озона ултраљубичастом
фотоме тријом.

О ДЕЉАК Б

ДО КАЗИВАЊЕ ЕКВИВАЛЕНТНО С ТИ

1) Министарство надле жно за послове заштите животне сре дине може одобрити употре бу друге ме тоде за к оју
овлашће но правно лице може док азати да даје исте ре зултате к ао и ме тоде наве де не у О де љк у A овог прилога или,
у случају суспе ндованих че стица, било к оју другу ме тоду за к оју може док азати да је у сагласности са ре фе ре нтном
ме тодом. У том случају, ре зултати добије ни употре бом те ме тоде морају да се к оригују так о да буду е к вивале нтни
оним до к ојих би се дошло уз помоћ ре фе ре нтне ме тоде .

2) О влашће но правно лице , по потре би ре троак тивно, може приме нити к оре к цију на ре зултате прошлих
ме ре ња, да би се побољшала упоре дивост податак а.

О ДЕЉАК Ц

РЕФЕРЕНТНИ УС ЛО ВИ
Запре мину гасовитих загађујућих мате рија тре ба пре рачунати на ре фе ре нтне услове тј. те мпе ратуру од 293 K
и атмосфе рск и притисак од 101,3 k Pa. За суспе ндоване че стице и супстанце к оје тре ба анализирати у
суспе ндованим че стицама (нпр. олово) запре мина узе тог узорк а ваздух а је одре ђе на амбије нталним условима к оји
подразуме вају те мпе ратуру и атмосфе рск и притисак на дан ме ре ња.

О ДЕЉАК Д

УВО ЂЕЊЕ НО ВЕ О ПРЕМЕ
С ва нова опре ма к упље на за ме ре ња у ск ладу са овом уре дбом, мора бити уск лађе на са ре фе ре нтним
ме тодама или њих овим е к вивале нтима до 31. де це мбра 2011. године .
С ва опре ма к оја се к ористи за врше ње к онтинуалних ме ре ња на фик сним ме рним ме стима и лок ацијама мора
се уск ладити са ре фе ре нтним ме тодама или њих овим е к вивале нтима до 31. де це мбра 2014. године .

О ДЕЉАК E

О ДО БРЕЊЕ ТИПА МЕРИЛА
О добре ње типа ме рила врши организација за ме трологију, на зах те в домаће г произвођача, увозник а и/или
овлашће ног заступник а страног произвођача ме рила.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 75/2010) Прилог VI замењен је новим Прилогом VI (види члан 10. Уредбе - 75/20105)

ПРИЛО Г VI

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТО ДЕ ЗА О Ц ЕЊИВАЊЕ

КОНЦЕНТРА ЦИЈА У ВА ЗДУХУ И БРЗИНЕ ТА ЛОЖЕЊА А РСЕНА , КА ДМИЈУМА , ЖИВЕ У ГА СОВИТОМ СТА ЊУ,
НИКЛА И ПОЛИЦИКЛИЧНИХ А РОМА ТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА (РА Н)

1. Референтне методе за узимање узорака и анализу арсена, кадмијума и никла у ваздуху

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње к онце нтрација арсе на, к адмијума и ник ла у ваздух у заснива се на мануалном
узимању узорак а суспе ндованих че стица PM 10 к оје је е к вивале нтно стандарду SR PS ЕN 12341, Квалите т ваздух а –
О дре ђивање фрак ције PM 10 суспе ндованих че стица – Ре фе ре нтна ме тода и поступак испитивања на те ре ну ради

де монстрирања е к вивале нтности ме рних ме тода, диге стији узорак а и анализи атомск ом апсорпционом
спе к троме тријом или IC P масе ном спе к троме тријом. За одре ђивање арсе на, к адмијума и ник ла могу се к ористити
инте рнационалне , ре гионалне или националне стандардне ме тоде .
Исто так о, могу се к ористити и друге ме тоде за к оје се док аже да дају ре зултате е к вивале нтне ре зултатима
добије ним приме ном ре фе ре нтних ме тода.

2. Референтна метода за узимање узорака и анализу концентрације ж иве у ваздуху

Ре фе ре нтна ме тода за ме ре ње ук упне к онце нтрације живе у гасовитом стању у ваздух у је сте аутоматск а ме тода
заснована на атомск ој апсорпционој спе к троме трији или атомск ој флуоре сце нтној спе к троме трији. За одре ђивање
живе могу се к ористити инте рнационалне , ре гионалне или националне стандардне ме тоде .
Исто так о, могу се к ористити и друге ме тоде за к оје се док аже да дају ре зултате е к вивале нтне ре зултатима
добије ним приме ном ре фе ре нтних ме тода.

3. Референтна метода за узимање узорака и анализу полицикличних ароматичних угљоводоника (PA H) у
ваздуху

О дре ђивање бе нзо(а)пире на и полицик личних ароматичних угљоводоник а (бе нзо(б)флуоранте н,
бе нзо(ј)флуоранте н, бе нзо(к )флуоранте н) се врши пре ма стандарду SR PS ISO 12884, Квалите т ваздух а –
О дре ђивање ук упних полицик личних ароматичних угљоводоник а (гасовите и чврсте фазе ) – С ак упљање на
филтрима са сорбе нтом и анализа гасном х роматографијом са масе ном спе к троме тријск ом де те к цијом.
Исто так о, могу се к ористити и друге ме тоде за к оје се док аже да дају ре зултате е к вивале нтне ре зултатима
добије ним приме ном ре фе ре нтних ме тода.

4. Референтна метода за узимање узорака и анализу арсена, кадмијума, ж иве, никла и полицикличних
ароматичних угљоводоника у укупним талож ним материјама

Ре фе ре нтна ме тода за узимање узорак а арсе на, к адмијума, живе , ник ла и полицик личних ароматичних
угљоводоник а у ук упним таложним мате ријама заснива се на излагању цилиндричних посуда стандардизованих
диме нзија за узимање узорак а падавина у циљу одре ђивања те шк их ме тала у ук упним таложним мате ријама. За
одре ђивање арсе на, к адмијума, живе , ник ла и полицик личних ароматичних угљоводоник а у ук упним таложним
мате ријама, може се к ористити стандард SR PS ЕN 14902, Квалите т ваздух а амбије нта – С тандардна ме тода за
одре ђивање Pb, C d, As и Ni у фрак цији PM 10 суспе ндованих че стица.

5. Референтне технике моделовања квалитета ваздуха

Ре фе ре нтне те х ник е моде ловања тре нутно не могу бити спе цифициране .

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 75/2010) Прилог VII замењен је новим Прилогом VII (види члан 10. Уредбе - 75/20105)

ПРИЛО Г VII

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВА ЊЕ КОНЦЕНТРА ЦИЈА СУМПОР ДИОКСИДА , А ЗОТ ДИОКСИДА И ОКСИДА А ЗОТА ,
СУСПЕНДОВА НИХ ЧЕСТИЦА (PM10 , PM2.5 ), ОЛОВА , БЕНЗЕНА И УГЉЕН МОНОКСИДА У ВА ЗДУХУ У ЗОНА МА И
А ГЛОМЕРА ЦИЈА МА

О ДЕЉАК A

ГО РЊА И ДО ЊА ГРАНИЦ А О Ц ЕЊИВАЊА

1. Сумпор диоксид

Заштита здравља
Горња граница
оце њивања
Доња граница
оце њивања

Заштита ве ге тације
60 % зимск ог к ритичног

µg/m 3,

60 % 24-часовне граничне вре дности (75
не сме се
пре к орачити више од три пута у је дној к але ндарск ој години)

нивоа (12 µg/m 3)
40 % зимск ог к ритичног

3

40 % 24-часовне граничне вре дности (50 µg/m , не сме се
пре к орачити више од три пута у је дној к але ндарск ој години)

нивоа (8 µg/m 3)

2. А зот диоксид и оксиди азота
Је дночасовна гранична вре дност за
заштиту здравља људи (NO 2)

Годишња гранична
вре дност за заштиту
здравља људи (NO 2)

Годишњи к ритични ниво за
заштиту ве ге тације и
природних е к осисте ма (NO x )

Горња
граница
оце њивања

70 % граничне вре дности (105 µg/m 3, не
сме се пре к орачити више од 18 пута у
је дној к але ндарск ој години)

80 % граничне

80 % к ритичног нивоа (24

вре дности (32 µg/m 3)

µg/m 3)

Доња
граница
оце њивања

50 % граничне вре дности (75 µg/m 3, не
сме се пре к орачити више од 18 пута у
је дној к але ндарск ој години)

65 % граничне

65 % к ритичног нивоа (19,5

вре дности (26 µg/m 3)

µg/m 3)

3. Суспендоване честице (PM10 /PM2,5 )
Просе чне 24-часовне к онце нтрације PM 10

Просе чне годишње
к онце нтрације
PM 10

Просе чне годишње
к онце нтрације
PM 2.5(1)

Горња
граница
оце њивања

70 % граничне вре дности (35 µg/m 3, не сме се
пре к орачити више од 35 пута у је дној к але ндарск ој
години)

70 % граничне
вре дности (28

70 % граничне
вре дности (17

µg/m 3)

µg/m 3)

Доња
граница
оце њивања

50 % граничне вре дности (25 µg/m 3, не сме се
пре к орачити више од 35 пута у је дној к але ндарск ој
години)

50 % граничне
вре дности (20

50 % граничне
вре дности (12

µg/m 3)

µg/m 3)

(1 ) Г орња и доња границ а оц ењивања за с ус пендоване чес тиц е P M 2 .5 не примењују с е у с лучају мерења која с луже за
проц ену ис пуњенос ти ц иља с мањења изложенос ти с ус пендованим чес тиц ама P M 2 .5 у ц иљу заш тите здравља људи.

4. Олово
Годишњи просе к
Горња граница оце њивања

70 % граничне вре дности (0,35 µg/m 3)

Доња граница оце њивања

50 % граничне вре дности (0,25 µg/m 3)
5. Бензен
Годишњи просе к

Горња граница оце њивања

70 % граничне вре дности (3,5 µg/m 3)

Доња граница оце њивања

40 % граничне вре дности (2 µg/m 3)
6. Угљен моноксид

О смочасовни просе к
Горња граница оце њивања

70 % граничне вре дности (7 m g/m 3)

Доња граница оце њивања

50 % граничне вре дности (5 m g/m 3)

О ДЕЉАК Б

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕКО РАЧЕЊА ГО РЊЕ И ДО ЊЕ ГРАНИЦ Е О Ц ЕЊИВАЊА

Кад има довољно расположивих податак а, пре к ораче ња горње и доње границе оце њивања утврђују се на
основу к онце нтрација забе ле же них у ток у пре тх одних пе т година. Граница оце њивања сматра се пре к ораче ном
ук олик о је до пре к ораче ња дошло ток ом најмање три од поме нутих пе т година.
Кад постоје подаци за пе риод к раћи од пе т година, у циљу утврђивања горње и доње границе оце њивања,
могу се к омбиновати ре зултати к ратк отрајних ме ре ња врше них у ток у је дне године на лок ацијама за к оје је
к арак те ристичан највиши ниво загађе ња, са подацима добије ним из ре гистра е мисија и са ре зултатима моде ловања.

ПРИЛО Г VIII

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВА ЊЕ КОНЦЕНТРА ЦИЈА А РСЕНА , КА ДМИЈУМА , НИКЛА И БЕНЗО (А ) ПИРЕНА У
ВА ЗДУХУ У ЗОНА МА И А ГЛОМЕРА ЦИЈА МА

О ДЕЉАК А

ГО РЊА И ДО ЊА ГРАНИЦ А О Ц ЕЊИВАЊА

Арсе н

Кадмијум

Ник л

Бе нзо (а) пире н

Горња граница
оце њивања

60% циљне
вре дности (3,6

60% циљне

70% циљне
вре дности (14

60% циљне
вре дности (0,6

Доња граница
оце њивања

ng/m 3)
40% циљне
вре дности (2,4

ng/m 3)
50% циљне
вре дности (10

ng/m 3)
40% циљне
вре дности (0,4

ng/m 3)

ng/m 3)

ng/m 3)

вре дности (3 ng/m 3)
40% циљне
вре дности (2 ng/m 3)

О ДЕЉАК Б

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕКО РАЧЕЊА ГО РЊЕ И ДО ЊЕ ГРАНИЦ Е О Ц ЕЊИВАЊА

Кад има довољно расположивих податак а, пре к ораче ња горње и доње границе оце њивања утврђују се на
основу к онце нтрација забе ле же них у ток у пре тх одних пе т година. Граница оце њивања сматра се пре к ораче ном
ук олик о је до пре к ораче ња дошло ток ом најмање три од поме нутих пе т година.
Кад постоје подаци за пе риод к раћи од пе т година, у циљу утврђивања горње и доње границе оце њивања,
могу се к омбиновати ре зултати к ратк отрајних ме ре ња врше них у ток у је дне године на лок ацијама за к оје је
к арак те ристичан највиши ниво загађе ња, са подацима добије ним из ре гистра е мисија и са ре зултатима моде ловања.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог IX замењен је новим Прилогом IX (види члан 8. Уредбе - 63/201320)

ПРИЛО Г IX

ЗА ХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВА ЛИТЕТА ПОДА ТА КА ЗА ОЦЕЊИВА ЊЕ КВА ЛИТЕТА ВА ЗДУХА

ДЕО 1

О ДЕЉАК А
ЗАХТЕВИ У ПО ГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ПО ДАТАКА ЗА О Ц ЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (С УМПО Р ДИО КС ИД, АЗО Т
ДИО КС ИД И О КС ИДИ АЗО ТА, С УС ПЕНДО ВАНЕ ЧЕС ТИЦ Е (PM 1 0 , PM 2 .5 ), О ЛО ВО , БЕНЗЕН И УГЉЕН-МО НО КС ИД,
ПРИЗЕМНИ О ЗО Н И ПРИДРУЖЕНИ АЗО Т МО НО КС ИД И АЗО Т ДИО КС ИД)

Фик сна ме ре ња

(1 )

С умпор диок сид, азот
диок сид и ок сиди
азота и угље н
монок сид

С упспе ндоване
че стице (РМ 1 0 /РМ 2 .5 )

Бе нзе н

Призе мни озон и
придруже ни азот
монок сид и азот
диок сид

и олово

Мак симална ме рна
не сигурност

15%

25%

25%

15%

Минимална
расположивост
податак а

90%

90%

90%

90% ле ти
75% зими

– градск а сре дина и
саобраћај

−

−

– индустријск е
лок ације

−

−

90%

−

Мак симална ме рна
не сигурност

25%

50%

30%

30%

Минимална
расположивост
податак а

90%

90%

90%

90%

Минимална вре ме нск а
пок риве ност:
35%

(2)

−

Индик ативна ме ре ња:

Минимална вре ме нск а
пок риве ност

14%

(4)

14%

(4)

14%

(3)

> 10 % ле ти

Не поузданост
моде лирања:
Је дночасовни просе к

50%

−

−

50%

О смочасовни просе к

50%

−

−

50%

Дне вни просе к

50%

још уве к није
утврђе но

−

−

Годишњи просе к

30%

50%

50%

−

75%

100%

100%

75%

О бје к тивна оце на:
Мак симална ме рна
не сигурност

( 1 ) У мес то континуалних мерења за бензен, олово и с ус пендоване чес тиц е, могу с е врш ити и повремена мерења уколико је
могуће показати да мерна нес игурнос т, укључујући и ону која потиче од повременог узимања узорака, задовољава мерну
нес игурнос т од 2 5 % и временс ку покривенос т која мора бити већа од временс ке покривенос ти пропис ане за индикативна
мерења. П овремена узимања узорака морају бити правилно рас поређена током године. Н ес игурнос т повремених узимања узорака
може с е одредити на ос нову пос тупка који је утврђен с тандардом SRP S I SO 1 1 2 2 2 , „Квалитет ваздуха — О дређивање мерне

нес игурнос ти и с редње вреднос ти резултата мерења квалитета ваздуха у одређеном временс ком периоду”. А ко с е повремена
узимања узорака корис те за оц ену прекорачења граничне вреднос ти за P M 1 0 , оц ењује с е 9 0 ,4 – перц ентил (који треба да је нижи
3
од или једнак 5 0 µg/m ) умес то броја прекорачења, ш то умногоме завис и од рас положивос ти података.
(2 ) Р ас поређено током године тако да буде репрезентативно у однос у различите климатс ке ус лове и с аобраћај.
(3 ) Ј еднодневна мерења током недеље као резултат с лучајног избора, равномерно рас поређена током године или ос ам
једнако рас поређених недеља током године.
(4 ) Ј едно мерење током недеље као резултат с лучајног избора, равномерно рас поређено током године или ос ам недеља
равномерно рас поређених током године.
Н епоузданос т метода кориш ћених за оц ењивање (изражена у интервалу поузданос ти од 9 5 % ), оц ењује с е у с кладу с а
упутс твом којим с е утврђује изражавање мерне нес игурнос ти, методологијом с тандарда SRP S I SO 5 7 2 5 – 1 , Т ачнос т (ис тинитос т и
прец износ т) метода и резултата мерења – Део 1 : О пш ти принц ипи и деф иниц ије, и с мерниц ама пропис аним у И звеш тају
Е вропс ког комитета за с тандардизац ију Квалитет ваздуха — П рис туп проц ени нес игурнос ти реф ерентних мерних метода за
ваздух амбијента (C E N Report „Air quality-approach to uncertainity es timation for ambient air refernce meas urement methods ” – SRP S C R
1 4 3 7 7 ). У табели из овог одељка приказан је проц енат нес игурнос ти за временс ки прос ек појединачних мерења који је деф инис ан
граничном вреднош ћу (или ц иљном вреднош ћу у с лучају приземног озона), за интервал поузданос ти од 9 5 % . М ерна нес игурнос т
ф икс них мерења с е тумачи у однос у на одговарајућу граничну вреднос т (или ц иљну вреднос т у с лучају приземног озона).

Не поузданост моде ловања де финише се к ао најве ће одступање изме ре них и пре рачунатих нивоа
к онце нтрација у 90% поје диначних ме рних ме ста, у датом вре ме нск ом пе риоду, у односу на граничне вре дности
(или циљне вре дности у случају призе мног озона), не зависно од вре ме на к ада се одступање догодило. Не поузданост
моде ловања тумачи се у односу на одговарајућу граничну вре дност (или циљну вре дност у случају призе мног озона).
Фик сна ме ре ња к оја тре ба одабрати у циљу упоре ђивања са ре зултатима моде ловања ре пре зе нтативна су за ск алу
к оју овај моде л обух вата.
Не поузданост к од обје к тивне оце не де финише се к ао најве ће одступање изме ре них и прорачунатих нивоа
к онце нтрација у 90% поје диначних ме рних ме ста, у датом вре ме нск ом пе риоду, од граничне вре дности (или циљне
вре дности у случају призе мног озона), не зависно од вре ме на к ада се одступање догодило.
Зах те ви за минималну расположивост податак а и вре ме нск у пок риве ност не ук ључују губитак податак а к оји
настаје усле д ре довног е талонирања и одржавања инструме ната.

О ДЕЉАК Б
РЕЗУЛТАТИ О Ц ЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

У зонама и агломе рацијама у к ојима су ре зултати ме ре ња допуње ни подацима из не к их других извора или у
к ојима су ти подаци је дино сре дство оце њивања к валите та ваздух а, сак упљају се информације о:
1) ак тивностима спрове де ним за потре бе оце њивања;
2) ме тодама к оје су к оришће не , са ре фе ре нцама за опис ме тода;
3) изворима податак а и информација;
4) опису ре зултата, ук ључујући анализу не сигурности и, нарочито, ве личину не к ог подручја или, ак о је
ре ле вантно, дужину улице у зонама или агломе рацијама у к ојима је дошло до пре к ораче ња граничних или циљних
вре дности или дугорочног циља уве ћаних за границу толе ранције где је она прописана, к ао и информације о
свак ом подручју у к оје м к онце нтрације пре к орачују горњу или доњу границу оце њивања;
5) популацији к оја је поте нцијално изложе на пре к ораче њу било к оје од наве де них граничних вре дности у
циљу заштите здравља људи.

О ДЕЉАК Ц
О БЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПО ДАТАКА ЗА О Ц ЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (ВАЛИДАЦ ИЈА ПО ДАТАКА)

Тачност ме ре ња и усаглаше ност са зах те вима к валите та ваздух а утврђе ним у Прилогу IX Де лу 1. О де љк у А ове

уре дбе обе збе ђује се испуњавање м сле де ћих услова:
1) да су сва ме ре ња изврше на за потре бе оце њивања к валите та ваздух а у ск ладу са зах те вима из О де љк а
5.6.2.2 стандарда SR PS ISO /IEC 17025;
2) да надле жни орган и овлашће на правна лица к оје врше ме ре ња имају установље н систе м обе збе ђивања и
к онтроле к валите та к ојим се пре двиђа ре довно одржавање ме рних инструме ната ради обе збе ђивања тачности
њих овог рада;
3) да надле жни орган и овлашће на правна лица к оја врше ме ре ња имају успоставље н систе м обе збе ђивања и
к онтроле к валите та прик упљања податак а и изве штавања и да ак тивно уче ствују у одговарајућим програмима
обе збе ђивања к валите та Европск е заје днице ;
4) да лабораторије к оје су ак ре дитоване пре ма зах те вима стандарда SR PS ISO /IEC 17025, уче ствују у
програмима ме ђулабораторијск их поре ђе ња за загађујуће мате рије к оје су ре гулисане овом уре дбом.
С ви подаци објавље ни у изве штајима сматрају се валидним, изузе в податак а означе них к ао привре ме ни.

ДЕО 2

О ДЕЉАК А
ЗАХТЕВИ У ПО ГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ПО ДАТАКА ЗА О Ц ЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (АРС ЕН, КАДМИЈУМ, НИКЛ,
ПО ЛИЦ ИКЛИЧНИ АРО МАТИЧНИ УГЉО ВО ДО НИЦ И, ЖИВА У ГАС О ВИТО М С ТАЊУ) И ЗАХТЕВИ ЗА МО ДЕЛО ВАЊЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Ц иље ви к валите та податак а, дати к ао сме рнице за обе збе ђе ње к валите та, су:

Арсе н, к адмијум и
ник л

Бе нзо (а) пире н

Полицик лични
угљоводоници изузе в
бе нзо (а) пире на;
жива у гасовитом
стању

– Фик сна и
индик ативна ме ре ња

40%

50%

50%

70%

– Моде ловање

60%

60%

60%

60%

Минимална
расположивост
податак а

90%

90%

90%

90%

– Фик сна ме ре ња

50%

33%

−

−

– Индик ативна
(* )
ме ре ња

14%

14%

14%

33%

Ук упно таложе ње

Мак сималма ме рна
не сигурност:

Минимална вре ме нск а
пок риве ност:

(*) Индик ативна ме ре ња су ме ре ња к оја се изводе са смање ном уче сталошћу али испуњавају друге услове за
к валите т ме ре ња
Не поузданост ме тода к оришће них за оце њивање (израже на у инте рвалу поузданости од 95%), оце њује се у
ск ладу са упутством к ојим се утврђује изражавање ме рне не сигурности, ме тодологијом стандарда SR PS ISO 5725-1,
Тачност (истинитост и пре цизност) ме тода и ре зултата ме ре ња – Де о 1: О пшти принципи и де финиције , и
сме рницама прописаним у Изве штају Европск ог к омите та за стандардизацију Квалите т ваздух а — Приступ проце ни
не сигурности ре фе ре нтних ме рних ме тода за ваздух амбије нта (C EN Report „Air quality-approach to uncertainity estimation
for ambient air refernce measurement methods” – SR PS C R 14377). У табе ли из овог оде љк а прик азан је проце нат
не сигурности за индивидуална ме ре ња, усре дње на за уобичаје но вре ме узимања узорак а, за инте рвал поузданости
од 95%. Не сигурност ме ре ња се тумачи у односу на одговарајућу циљну вре дност. Фик сна и индик ативна ме ре ња
морају бити равноме рно распоре ђе на ток ом године да би се избе гла иск ривље ност добије них ре зултата.
Зах те ви за минималну расположивост податак а и минималну вре ме нск у пок риве ност податак а не ук ључују
губитк е податак а ток ом ре довног е талонирања или ре довног одржавања опре ме . Дваде се тче творочасовно узимање

узорак а се зах те ва прилик ом ме ре ња бе нзо (а) пире на и других полицик личних ароматичних угљоводоник а.
Поје диначни узорци узе ти у пе риоду од највише је дног ме се ца могу се к омбиновати и анализирати к ао збирни
узорак , под условом да ме тод осигурава да су узорци стабилни у том пе риоду. Три сродна је диње ња
бе нзо(б)флуоранте н, бе нзо(ј)флуоранте н, бе нзо(к )флуоранте н је поне к ад те шк о аналитичк и одре дити. У так вим
случаје вима ова је диње ња се могу у изве штајима изразити збирно. Дваде се тче творочасовно узимање узорак а је
так ође погодно и за ме ре ње к онце нтрација арсе на, к адмијума и ник ла. Узимање узорак а би тре бало подје днак о
расподе лити ток ом радних дана и године . За ме ре ње брзине таложе ња пре поручују се ме се чна или не де љна
узимања узорак а ток ом це ле године .
Подаци добије ни приме ном ме тоде мок рог таложе ња могу се к ористити уме сто ук упног таложе ња ук олик о је
могуће док азати да разлик а изме ђу мок рог и ук упног таложе ња не износи више од 10%. Ме рна је диница за брзину
2
таложе ња је µg/m по дану.
Може се обе збе дити и мања вре ме нск а пок риве ност узимања узорак а у односу на ону вре ме нск у пок риве ност
дату у табе ли, при че му она не сме бити нижа од 14% за фик сна ме ре ња и 6% за индик ативна ме ре ња. Поре д овога
мора се испунити услов од 95% не сигурности за сре дњу годишњу вре дност, израчунату на основу циље ва к валите та
датих у табе ли, а у ск ладу са стандардом SR PS ISO 11222 – „О дре ђивање ме рне не сигурности и сре дње вре дности
ре зултата ме ре ња к валите та ваздух а у одре ђе ном вре ме нск ом пе риоду”.

О ДЕЉАК Б
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИМЕНУ МО ДЕЛА ЗА КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА

Када се за оце њивање к ористи моде л за к валите т ваздух а, уз ре фе ре нце за опис моде ла морају бити дати и
подаци о ње говој не сигурности. Не сигурност моде ловања се де финише к ао мак симална де вијација изме ре них и
израчунатих нивоа к онце нтрација ток ом це ле године , не узимајући у обзир вре ме догађаја.

О ДЕЉАК Ц
ЗАХТЕВИ ЗА ПРИМЕНУ МЕТО ДА О БЈЕКТИВНО Г О Ц ЕЊИВАЊА

При к оришће њу ме тода обје к тивног оце њивања, не сигурност не сме пре к орачити 100%.

О ДЕЉАК Д
С ТАНДАРДИЗАЦ ИЈА

За супстанце к оје се анализирају у фрак цији PM 1 0 , за израчунавање се к ористи запре мина узорк а у

амбије нталним условима.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог X замењен је новим Прилогом X (види члан 8. Уредбе - 63/2013-20)

ПРИЛО Г X

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРОВЕРУ ВА ЛИДНОСТИ, ГРА НИЧНЕ ВРЕДНОСТИ, ТОЛЕРА НТНЕ ВРЕДНОСТИ И ГРА НИЦА
ТОЛЕРА НЦИЈЕ ЗА ЗА ШТИТУ ЗДРА ВЉА ЉУДИ

О ДЕЉАК А
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРО ВЕРУ ВАЛИДНО С ТИ

За прове ру валидности прилик ом сак упљања податак а и израчунавања статистичк их параме тара, ван случаје ва
утврђе них у Прилогу IX ове уре дбе , приме њују се сле де ћи к рите ријуми:
1) С умпор диок сид, азот диок сид и ок сиди азота, суспе ндоване че стице (PM 1 0 , PM 2 .5 ), олово, бе нзе н и угље н

монок сид

Параме тар

Зах те ван уде о валидних податак а

Је дночасовне вре дности

75 % (тј. 45 минута)

О смочасовне вре дности

75 % вре дности (тј. 6 сати)

Најве ћа дне вна осмочасовна сре дња вре дност

75 % је дночасовних просе к а за 8 узастопних сати (тј. 18
је дночасовних просе к а дне вно)
75 % је дночасовних просе к а (тј. баре м 18 је дночасовних
вре дности)
(1)
90 %
је дночасовних вре дности или (ак о нису

24-часовна вре дност
Годишњи просе к

расположиве ) 24-часовне вре дности у ток у године

(1) Зах те ви за израчунавање годишње г просе к а не ук ључују губитак податак а к оји је ре зултат ре довног
е талонирања или уобичаје ног одржавања инструме ната.
2) Призе мни озон
Параме тар

Зах те ван уде о валидних податак а

Је дночасовне вре дности

75 % (тј. 45 минута)

О смочасовне вре дности

75 % вре дности (тј. ше ст сати)

Најве ћа осмочасовна сре дња вре дност за 8 узастопних
сати у ток у дана

75 % је дночасовних просе к а за 8 узастопних сати
(тј. 18 је дночасовних просе к а дне вно)

AO T40

90 % је дночасовних вре дности у ток у вре ме нск ог
пе риода к оји је одре ђе н за израчунавање AO T40
(1 )
вре дности

Годишња сре дња вре дност

75 % је дночасовних вре дности ле ти (од априла до
се пте мбра) и 75 % зими (од јануара до марта, од
ок тобра до де це мбра) засе бно ме ре но

Број пре к ораче ња и мак сималне ме се чне вре дности

90 % мак сималних дне вних осмочасовних просе чних
вре дности
(27 доступних дне вних вре дности ме се чно)
90 % је дночасовних вре дности изме ђу 8.00 h и 20.00 h
по це нтралное вропск ом вре ме ну

Број пре к ораче ња и мак сималне годишње вре дности

пе т од ше ст ме се ци у ток у ле та (од априла до се пте мбра)

(1) Када нису доступни сви могући ре зултати мe ре ња, за израчунавање AO T40 вре дности се к ористи сле де ћи
фак тор:
ук упан могући број сати
АО Т40 проце на = АО Т40 изме ре на x -------------------------------------------број изме ре них је дночасовних

У купан могући број с ати у оквиру временс ког периода A O T 4 0 вреднос ти, (тј. од 0 8 :0 0 h до 2 0 :0 0 h по с редњеевропс ком
времену од 1 . маја до 3 1 . јула с ваке године за заш титу вегетац ије, и од 1 . априла до 3 0 . с ептембра с ваке године за заш титу
ш ума).
3
3
Вреднос т A O T 4 0 (изражена у µg/m х с ати) означава с уму разлике између једночас овних конц ентрац ија већих од 8 0 µg/m
3
(= 4 0 делова у милијарди) и 8 0 µg/m у току одређеног временс ког периода израчунату на ос нову једночас овних вреднос ти
мерених између 8 .0 0 и 2 0 .0 0 час ова по ц ентралноевропс ком времену с ваког дана.

О ДЕЉАК Б

ГРАНИЧНА ВРЕДНО С Т, ТО ЛЕРАНТНА ВРЕДНО С Т И ГРАНИЦ А ТО ЛЕРАНЦ ИЈЕ

Гранична вре дност, толе рантна вре дност и граница толе ранције за сумпор диок сид, азот диок сид, суспе ндоване
че стице (PM 1 0 , PM 2 .5 ), олово, бе нзе н и угље н монок сид

Пе риод усре дњавања

Гранична вре дност

Граница толе ранције

Толе рантна вре дност

Рок за достизање
граничне вре дности
(1 )

Сумпор диоксид

3

350 µg/m , не сме
Је дан сат

се пре к орачити више
од 24 пута у је дној
к але ндарск ој години

3

1. јануара 2010.
године износи 150
3
µg/m . О д 1. јануара
2012. године умањује
се на свак их 12
ме се ци за 20%
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2016.
године достигло 0 %

500 µg/m

3

1. јануар 2016.
године

3

1. јануар 2016.
године

125 µg/m , не сме се
Је дан дан

Кале ндарск а година

пре к орачити више од
3 пута у је дној
к але ндарск ој години
50 µg/m

3

—

125 µg/m

—

50 µg/m

1. јануар 2016.
године

3

А зот диоксид

3

Је дан сат

150 µg/m , не сме се
пре к орачити више од
18 пута у је дној
к але ндарск ој години

1. јануара 2010.
године износи 75
3
µg/m . О д 1. јануара
2012. године умањује
се на свак их 12
ме се ци за 10%
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2021.
године достигло 0 %

225 µg/m

3

1. јануар 2021.
године

1. јануара 2010.
године износи 40
3
µg/m . О д 1. јануара
Је дан дан

85 µg/m

3

2012. године умањује
се на свак их 12
3
125 µg/m
ме се ци за
10 % поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2021.
године достигло 0 %

1. јануар 2021.
године

1. јануара 2010.
године износи 20
3
µg/m . О д 1. јануара
Кале ндарск а година

40 µg/m

3

2012. године умањује
се на свак их 12
ме се ци за 10%
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2021.
године достигло 0 %

Суспендоване честице PM1 0

3

50 µg/m , не сме се

1. јануара 2010.
године износи 25
3
µg/m . О д 1. јануара
2012. године умањује

60 µg/m

3

1. јануар 2021.
године

Је дан дан

Кале ндарск а година

50 µg/m , не сме се

2012. године умањује

пре к орачити више од
35 пута у је дној
к але ндарск ој години

се на свак их 12
ме се ци за 20%
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2016.
године достигло 0 %

40 µg/m

1. јануара 2010.
године износи 8
3
µg/m . О д 1. јануара
2012. године умањује
се на свак их 12
ме се ци за 20%
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2016.
године достигло 0 %

3

75 µg/m

48 µg/m

3

3

1. јануар 2016.
године

1. јануар 2016.
године

Суспендоване честице PM2 .5 СТА ДИЈУМ 1
31. де це мбра 2011.
године износи 5
3
µg/m . О д 1. јануара
Кале ндарск а година

25 µg/m

Суспендоване честице PM2 .5 СТА ДИЈУМ 2
Кале ндарск а година

20 µg/m

2013. године умањује
3
30 µg/m
се на свак их 12
ме се ци за 0.7143
3
µg/m до достизања 0

3

3

(2 )

1. јануар 2019.
године

до 1. јануара 2019.
године .

—

20 µg/m

—

1 µg/m

3

1. јануар 2024.
године

Олово
Је дан дан

1 µg/m

3

3

1. јануар 2016.
године

3

1. јануар 2016.
(3 )
године

1. јануара 2010.
године износи 0,5
3
µg/m . О д 1. јануара
Кале ндарск а година

0,5 µg/m

3 (3 )

2012. године умањује
се на свак их 12
ме се ци за 20 %
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2016.
године достигло 0 %

1 µg/m

Бензен

Кале ндарск а година

5 µg/m

3

1. јануара 2010.
године износи 3
3
µg/m , умањује се
3
8 µg/m
свак их 12 ме се ци за
3
0,5 µg/m да би се до
1. јануара 2016.
године достигло 0

1. јануар 2016.
године

1. јануара 2010.
године износи 6
3
m g/m . О д 1. јануара
2012. године умањује
се на свак их 12
3
16 m g/m
ме се ци за 20 %
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2016.
године достигло 0 %

1. јануар 2016.
године

Угљен моноксид

Мак симална дне вна
осмочасовна сре дња
(4 )
вре дност

10 m g/m

3

1. јануара 2010.
године износи 5
3
m g/m . О д 1. јануара
Је дан дан

5 m g/m

Кале ндарск а година

3 m g/m

2012. године умањује
се на свак их 12
ме се ци за 20 %
поче тне границе
толе ранције да би се
до 1. јануара 2016.
године достигло 0 %

3

3

10 m g/m

3 m g/m

—

1. јануар 2016.
године

3

1. јануар 2016.
године

3

(1 ) Р ок за дос тизање граничних вреднос ти почиње да тече од 1 . јануара 2 0 1 0 . године.
(2 ) С тадијум 2 — индикативна гранична вреднос т.
(3 ) Г ранична вреднос т коју треба дос тићи до 1 . јануара 2 0 1 6 . године у непос редној близини одређених индус тријс ких
извора с меш тених на локац ијама које с у дец енијама загађиване индус тријс ком активнош ћу. У тим с лучајевима, гранична вреднос т
3
коју треба дос тићи до 1 . јануара 2 0 1 5 . биће 1 ,0 µg/m . П одручје у којем с е примењују веће граничне вреднос ти не с ме с е
налазити на виш е од 1 0 0 0 m удаљенос ти од таквих извора.
(4 ) И збор највеће дневне ос мочас овне с редње вреднос ти зас нива с е на проучавању ос мочас овних узас топних прос ека,
израчунатих на ос нову једночас овних података ажурираних с ваког с ата. С ваки тако израчунат ос мочас овни прос ек припис ује с е
дану у којем с е утврђивање прос ека заврш ава, тј. први период рачунања за с ваки појединачни дан је период од 1 7 :0 0 h
претходног дана до 0 1 :0 0 h тог дана; пос ледњи период рачунања за с ваки појединачни дан је период од 1 6 :0 0 h до 2 4 :0 0 h тог
дана.

ПРИЛО Г XI

КРИТИЧНИ НИВОИ СУМПОР ДИОКСИДА И ОКСИДА А ЗОТА ЗА ЗА ШТИТУ ВЕГЕТА ЦИЈЕ

Пе риод усре дњавања

Критични ниво

Кале ндарск а година и зима (од 1.
ок тобра до 31. марта)

20 µg/m 3

Граница толе ранције

Сумпор диоксид
Не ма

Оксиди азота
Кале ндарск а година

30

Не ма

µg/m 3

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог XII замењен је новим Прилогом XII (види члан 8. Уредбе - 63/201320)

ПРИЛО Г XII

ЦИЉНЕ ВРЕДНОСТИ ЗА СУСПЕНДОВА НЕ ЧЕСТИЦЕ PM2.5, ПРИЗЕМНИ ОЗОН, А РСЕН, КА ДМИЈУМ, НИКЛ И БЕНЗО
(А ) ПИРЕН

1. Ц иљнa вре дност за суспе ндоване че стице PM 2 .5
Рок за достизање циљне

Пе риод усре дњавања

Ц иљна вре дност

Кале ндарск а година

25 µg/m

вре дности

3

1. јануар 2019. године

2. Ц иљнa вре дност за призе мни озон
Ц иљ

Пе риод рачунања просе чне
вре дности

Ц иљна вре дност

Рок за достизање циљне
(1 )
вре дности

Мак симална дне вна
осмочасовна сре дња
(2 )
вре дност

120 µg/m се не сме
пре к орачити у више од 25
дана по к але ндраск ој
години у ток у три године
(3)
ме ре ња

3

Заштита здравља људи

Заштита ве ге тације

О д маја до јула

1. јануар 2018. године

Вре дност AO T40
(израчуната из
је дночасовних вре дности)
1. јануар 2018. године
3
18 000 µg/m ∙ h у ток у пе т
година ме ре ња

(3 )

(1 ) О д тог датума ће с е оц ењивати ус аглаш енос т с а ц иљним вреднос тима. О днос но, подац и из 2 0 1 8 . године биће први
подац и који ће с е корис тити за одређивање ус аглаш енос ти у наредних три до пет година, у завис нос ти од потребе.
(2 ) И збор макс ималне дневне ос мочас овне с редње вреднос ти зас нива с е на проучавању ос мочас овних узас топних прос ека,
израчунатих на ос нову једночас овних података и ажурираних с ваког с ата. С ваки тако израчунат ос мочас овни прос ек припис ује с е
дану у којем с е утврђивање прос ека заврш ава, тј. први период рачунања за с ваки појединачни дан је период од 1 7 :0 0 h
претходног дана до 0 1 :0 0 h тог дана; пос ледњи период рачунања за с ваки појединачни дан је период од 1 6 :0 0 h до 2 4 :0 0 h тог
дана.
(3 ) А ко трогодиш њи или петогодиш њи прос ек не може да с е одреди на ос нову комплетних и с купова узас топних годиш њих
података, минимални годиш њи подац и неопходни за проверу ус аглаш енос ти с а ц иљним вреднос тима с у:
– за ц иљну вреднос т у ц иљу заш тите здравља људи: валидни подац и за период од једне године,
– за ц иљну вреднос т у ц иљу заш тите вегетац ије: валидни подац и за период од три године.

У зонама и агломе рацијама у к ојима је пре к ораче на циљна вре дност за призе мни озон смање ње
к онце нтрације призе мног озона постиже се приме ном националног програма за посте пе но смањивање годишњих
мак сималних националних е мисија загађујућих мате рија и приме ном плана к валите та ваздух а, к ак о би се достигле
циљне вре дности, изузе в у случаје вима к ада то није оствариво ме рама к оје не изиск ују не сразме рне /пре к оме рне
трошк ове , поче в од датума к оји је утврђе н у табе ли 1. овог прилога.

3. Ц иљне вре дности за арсе н, к адмијум, ник л и бе нзо (а) пире н
Загађујућа мате рија

Ц иљна вре дност

Арсе н

6 ng/m

Кадмијум

5 ng/m

Ник л

20 ng/m

Бе нзо (а) пире н

1 ng/m

(1 )

3
3
3

3

(1 ) За прос ечну годиш њу вреднос т укупног с адржаја с ус пендованих чес тиц а P M 1 0 .

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог XIII замењен је новим Прилогом XIII (види члан 8. Уредбе - 63/201320)

ПРИЛО Г XIII

НА ЦИОНА ЛНИ ЦИЉ ЗА СМА ЊЕЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ СУСПЕНДОВА НИМ ЧЕСТИЦА МА PM2.5 И ДУГОРОЧНИ
ЦИЉЕВИ ЗА ПРИЗЕМНИ ОЗОН

1. Национални циљ за смање ње изложе ности суспе ндованим че стицама PM 2 .5
Ц иљ за смање ње изложе ности од важности за
AEI у 2012. години

Рок за достизање циља за смање ње изложе ности

Поче тна к онце нтрација у
3
µg/m

Ц иљ смање ња израже н у
проце нтима

< 8,5 = 8,5

0 %

> 8,5 — < 13

10 %

= 13 — < 18

15 %

= 18 — < 22

20 %

≥ 22

С ве одговарајуће ме ре у
3
циљу достизања 18 μg/m

2022. година

3

Просе чни индик атор изложе ности израже н у µg/m (average exposure indicator – AEI) заснива се на ре зултатима
ме ре ња на лок ацијама у основним урбаним подручјима, к оје се налазе у зонама и агломе рацијама. АЕI се оце њује
к ао просе чна годишња к онце нтрација заснована на ре зултатима ме ре њима из три узастопне к але ндарск е године ,
к оја су врше на на свим ме рним ме стима. AEI за ре фе ре нтну 2012. годину рачуна се к ао просе к к онце нтрација за
2010, 2011. и 2012. годину.
Када подаци за 2010. годину нису расположиви, могу се употре бити просе чне к онце нтрације за 2011. и 2012.
годину или просе чне к онце нтрације за 2011, 2012. и 2013. годину.
AEI за 2022. годину биће утврђе н к ао просе к к онце нтрација за три узастопне године , израчунат на свим оним
ме рним ме стима пре двиђе ним за 2020, 2021. и 2022. О вај AEI се к ористи за проце ну остваре ности националног
циља за смање ње изложе ности.
AEI за 2017. годину биће утврђе н к ао просе к к онце нтрација за три узастопне године израчунат на свим оним
ме рним ме стима пре двиђе ним за 2015, 2016. и 2017. О вај AEI служи за прове ру да ли је постигнут дозвоље ни ниво
изложе ности.
Потре бно је обе збе дити да просе чни индик атор изложе ности за 2017. годину, утврђе н у ск ладу са овом
уре дбом, не пре к орачи дозвоље ни ниво изложе ности утврђе н тачк ом 2. овог прилога.
Када је AEI у ре фе ре нтној години 8,5 µg/m

3

или мањи, циљ за смање ње изложе ности је нула. Ц иљ за смање ња

је так ође нула у случаје вима к ада AEI достигне ниво од 8,5 µg/m

3

у било к ом тре нутк у у пе риоду изме ђу 2012. и

2022. године и одржава се на том нивоу или испод ње га.

2. Дозвоље ни ниво изложе ности за суспе ндоване че стице PM 2 .5
Дозвоље ни ниво изложе ности

Рок за достизање дозвоље ног нивоа изложе ности

20 µg/m

2017. година

3

3. Дугорочни циље ви за призе мни озон
Ц иљ

Пе риод усре дњавања

Дугорочни циљ

Заштита здравља људи

Мак симална дне вна
осмочасовна сре дња
вре дност у је дној
к але ндарск ој години

120 µg/m

О д маја до јула

Вре дност AO T40
(израчуната из
је дночасовних вре дности)
6 000 µg/m 3 ∙ h

Заштита ве ге тације

3

Рок за достизање
дугорочног циља

Не утврђе н

Не утврђе н

Фик сна ме ре ња призе мног озона врше се у зонама и агломе рацијама у к ојима к онце нтрације призе мног озона
пре к ораче напре д наве де не дугорочне циље ве у ток у било к оје од пре тх одних пе т година.
У случају да су доступни ре зултати ме ре ња к оја су врше на у пе риоду к раће м од пе т година, надле жни органи
могу, у сврх у утврђивања да ли су дугорочни циље ви из подтачк е 1. тачк а 3. пре к ораче ни у ток у тих пе т година,
к омбиновати ре зултате к ратк отрајних к ампања ме ре ња, к оја су врше на на ме стима и у вре ме нск им пе риодима у
к ојима се оче к ују мак сималне к онце нтрације призе мног озона, са ре зултатима добије ним из к атастара е мисија и

приме ном те х ник а моде ловања.

ПРИЛО Г XIV

КОНЦЕНТРА ЦИЈЕ ОПА СНЕ ПО ЗДРА ВЉЕ ЉУДИ И КОНЦЕНТРА ЦИЈЕ О КОЈИМА СЕ ИЗВЕШТА ВА ЈА ВНОСТ

О ДЕЉАК А

КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈЕ С УМПО Р ДИО КС ИДА И АЗО Т ДИО КС ИДА О ПАС НЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ

Конце нтрације опасне по здравље људи ме ре се ток ом три узастопна сата на лок ацијама ре пре зе нтативним за
к валите т ваздух а на подручју чија површина није мања од 100 k m 2, или у зонама или агломе рацијама, ак о је
њих ова површина мања.

Загађујућа мате рија

Конце трација опасна по здравље људи

С умпор диок сид

500 µg/m 3

Азот диок сид

400 µg/m 3

О ДЕЉАК Б
КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈЕ ПРИЗЕМНО Г О ЗО НА О ПАС НЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈЕ О КО ЈИМА С Е ИЗВЕШТАВА
ЈАВНО С Т
С врх а
О баве ште ње
Упозоре ње

Пе риод усре дњавања
1 сат
1 сат

(1)

Граница
180 µg/m 3
240 µg/m 3

(1 ) У ц иљу примене члана 3 3 . Закона о заш тити ваздуха, утврђују с е или предвиђају прекорачења ове границ е у току три
узас топна с ата.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Служ бени гласник РС", број 63/2013) Прилог XV замењен је новим Прилогом XV (види члан 8. Уредбе - 63/201320)

ПРИЛО Г XV

МА КСИМА ЛНЕ ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРА ЦИЈЕ ЗА ЗА ШТИТУ ЗДРА ВЉА ЉУДИ У СЛУЧА ЈУ НА МЕНСКИХ
МЕРЕЊА

О ДЕЉАК А
МАКС ИМАЛНЕ ДО ЗВО ЉЕНЕ КО НЦ ЕНТРАЦ ИЈЕ
1. Гасовите не органск е мате рије
Пе риод усре дњавања

Мак симална дозвоље на к онце нтрација

Амонијак (HN3 )
Три часа

200 µg/m

Је дан дан

100 µg/m

Водоник сулфид (H 2 S)
Је дан дан

150 µg/m

Хлороводоник (HC l)
50 µg/m

Је дан дан

15 µg/m

Кале ндарск а година

100 µg/m

Хлор (C l2 )
Три часа

100 µg/m
30 µg/m

Флуороводоник (HF)
Три часа

20 µg/m

Је дан дан

3 µg/m

3

3

3

Три часа

Је дан дан

3

3
3

3

3

3

3

2. О рганск е мате рије
Пе риод усре дњавања

Мак симална дозвоље на к онце нтрација

Угље н дисулфид (С S2 )
Је дан дан

100 µg/m

3

С тире н
С е дам дана

0,26 m g/m

Толуе н
С е дам дана

0,26 m g/m

Формалде х ид
Је дан дан

3

0,7 m g/m

Ак роле ин
Је дан дан

3

0,1 m g/m

Те трах лоре тиле н

3

3

0,1 m g/m

1,2 дих лоре тан
Је дан дан

3

3

Је дан дан

5 m g/m

Кале ндарск а година

0,25 m g/m

3

3. Канце роге не мате рије
Пе риод усре дњавања

Мак симална дозвоље на вре дност

Ак рилонитрил
Кале ндарск а година

0,5 µg/m

Арсе н
Кале ндарск а година

6 ng/m

3

Хром ше стовале нтни
Кале ндарск а година

0,3 ng/m

Ник л
Кале ндарск а година

20 ng/m

3

3

Азбе ст
Кале ндарск а година

3

200 vl/m

3

4. Ук упне суспе ндоване че стице
Пе риод усре дњавања

Мак симална дозвоље на вре дност

Је дан дан

120 µg/m

Кале ндарск а година

70 µg/m

3

3

5. Ук упне таложне мате рије
Пе риод усре дњавања

Мак симална дозвоље на вре дност

Је дан ме се ц

450 m g/m /dan

Кале ндарск а година

200 m g/m /dan

2
2

6. Чађ
Пе риод усре дњавања

Мак симална дозвоље на вре дност

Је дан дан

50 µg/m

Кале ндарск а година

50 µg/m

3
3

