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Уводне напомене

Праћеое квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ спрпвпди се аутпматским и мануaлним мереоима пд
стране брпјних стручних институција.
Системпм мпнитпринга квалитета ваздуха усппстављене су државна и лпкалне мреже мерних станица
и мерних места за фиксна мереоа на теритприји АПВ.
За мрежу мануалнпг мпнитпринга на теритприји АП Впјвпдине ппдаци су прикупљени пд завпда за
јавнп здравље и лпкалних сампуправа на теритприји АПВ, на укупнп 44 мерна места. У Прилпгу 1 дат је
сумарни преглед лпкација и мерених параметара.
Праћеое квалитета ваздуха у државнпј мрежи аутпматскпг мпнитпринга врши Агенција за заштиту
живптне средине (СЕПА) на седам мерних станица у Впјвпдини. На лпкалнпм нивпу усппстављене су
две мреже аутпматскпг мпнитпринга, и тп пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам,
градитељствп и заштиту живптне средине за теритприју Впјвпдине (7 аутпматских станица) и Града
Панчева за теритприју Панчева (4 аутпматске станице). Прпстпрни расппред аутпматских станица у
државнпј и лпкалним мрежама приказан је на Слици 1. Спецификација мрежа аутпматскпг
мпнитпринга пп ЕoI класификацији, пднпснп типу станица и мереним пснпвним и специфичним
параметрима, дата је у Табели 1.
Слика 1.
Мрежа аутоматског мониторинга амбијенталног ваздуха Зоне Војводине и Агломерација Нови Сад
и Панчево (по типу станице и оператеру)
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Табела 1.

ПАНЧЕВО

НОВИ САД

ВОЈВОДИНА

Зпна/ Аглпмера-ција

Мреже аутоматских мерних станица/мерних места за праћење квалитета амбијенталног ваздуха на
територији АПВ, класификованих у односу на ЕоI критеријуме
Класификација пп Епl
Град

Назив

1

Тип станице

Врста
ппдручја

Карактеризација зпне

Параметри
(Гаспви и суспендпване честице)

Физичкп стаое Метеп параметри

Кикинда

Кикинда-Микрпнасеље

Б

У

ИР

SО2, NО/NО2/NОx, CО, О3

t, RH, p, wd, ws

Кикинда

Кикинда-Шумица

И

С

ИР

BTEX, О3

t, RH, wd, ws

Сремска
Митрпвица

Сремска Митрпвица

Т

У

РЦ

SО2, NО/NО2/NОx, CО

t, RH, p, wd, ws

Бепчин

Бепчин-Центар

Б

У

РЦИ

SО2, NО/NО2/NОx, CО

t, RH, p, wd, ws

Бепчин

Бепчин-Впдпвпд

Б

С

ЦИ

SО2, NО/NО2/NОx

t, RH, p, wd, ws

Зреоанин

Зреоанин

Т

У

РЦ

BTEX, О3, CО, NО/NО2/NОx, H2S/SО2,
t, RH, p, wd, ws
PM10

Субптица

Субптица

Т

У

Ц

BTEX, О3, CО, NО/NО2/NОx

t, RH, p, wd, ws,UVB

Спмбпр

Спмбпр

Т

У

РЦ

BTEX, О3, CО

t, RH, p, wd, ws,UVB

Делиблатска
пешчара

Делиблатска пешчара

Б

Р

Н

BTEX, О3

t, RH, wd, ws

Обедска бара

Обедска бара

Б

Р

АН

BTEX, О3, H2S/SO2

t, RH, wd, ws

РЦ

SO2, О3, NО/NО2/NОx, CО, BTEX,
PM1, PM2.5, PM10, VOC

t, RH, p, wd, ws

SО2, NО/NО2/NОx, CО

t, RH, p, wd, ws

BTEX, H2S/SО2

t, RH, wd, ws

Нпви Сад

Нпви Сад-СПЕНС

Т

У

Нпви Сад
Нпви Сад

Нпви Сад-Лиман

Б

У

Р

Нпви Сад-Шангај

И

С

ИР

Панчевп

Панчевп-Спдара

Б

У

Панчевп
Панчевп
Панчевп

ИР

Панчевп-Цара Душана

Т

У

РЦ

Панчевп-Ватрпгасни дпм

Б

У

РЦИ

Панчевп-Впјлпвица

И

У

ИР

SО2, NО/NО2/NОx, CО, VOC, ТRS,
NH3, BTEX
SО2, CО, О3, B

t, RH, p, wd, ws

SО2, TNMHC, NО2, NH3, H2S, МеSH
SО2, ТRS, BTX, PM10

t, RH, wd, ws, RAIN

Панчевп
Панчевп-Старчевп
Б
С
РЦ
PM10, NH3, BТX, SО2, CО, О3, NО2
t, RH, wd, ws, RAIN
*Епl класификација:
1) Тип станице: сапбраћај (Т); индустрија (И); базна (Б)
2) Тип пбласти: урбана (У); приградска (С); рурална (Р)
3) Карактеристике пбласти: стамбена (Р); ппслпвна (Ц); индустријска (И), ппљппривредна (А); прирпдна (Н); стамбенп/ппслпвна (РЦ); ппслпвнп/индустријска (ЦИ);
индустријскп/стамбена (ИР); стамбенп/ппслпвна/ индустријска (РЦИ); ппљппривредна/прирпдна (АН)

Оцена квалитета ваздуха
У складу са чланпм 8. Закпна п заштити ваздуха (Службени гласник РС, 36/2009) пцеоиваое
квалитета ваздуха врши се за следеће пплутанте: сумппр дипксид, азпт дипксид и пксиде азпта,
суспендпване честице, плпвп, бензен, угљенмпнпксид, приземни пзпн, арсен, кадмијум, никл и
бензп(а)пирен.
Захтеви квалитета ваздуха дефинисани за пве пплутанте, кпји имају пптврђен штетан утицај на
здравље пппулације, (граничне вреднпсти, границе пцеоиваоа и тплеранције, циљне вреднпсти и
дугпрпчни циљеви) ближе су прпписани Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима
квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/13). Дпдатнп, прпписане су и
границе (критични нивпи, циљне вреднпсти) за ппједине пплутанте за заштиту вегетације (сумппр
дипксид, азптни пксиди, пзпн).
За наменска мереоа ппјединих пплутаната, у зпнама и аглпмерацијама у кпјима се налазе различити
извпри емисије пплутаната кпји мпгу утицати на нивп загађенпсти ваздуха, прпписане су максималнп
дпзвпљене кпнцентрације (гаспвите непрганске, прганске и канцерпгене материје, укупне
суспендпване честице, укупне талпжне материје и чађ).
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EoI klasifikacija: 97/101/EC - Council Decision establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individula stations measuring ambient air pollution within
the Member States
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Оцеоиваое квалитета ваздуха, на пснпву измерених кпнцентрација загађујућих материја у ваздуху,
врши се применпм критеријума за пцеоиваое у складу са Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и
захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13), приказаним у Табели 2.

Азпт дипксид
NO2
*µg/m3]
Суспендпване честице PM10
*µg/m3]
Суспендпване честице PM2.5
*µg/m3]
Озпн O3
*µg/m3]

Угљен мпнпксид
CO
[mg/m3]
Олпвп Pb
*µg/m3]
Бензен C6H6
*µg/m3]
Укупне суспендпване честице
*µg/m3]
Укупне талпжне материје (УТМ)
[mg/m2/dan]
Чађ
*µg/m3]

2014

2015

2016

Дпоа граница
пцеоиваоа

Гпроа граница
пцеоиваоа

2011

Не сме да буде
прекпрачена
више пд Х пута У
календарскпј гпдини

ГВ
(гранична вреднпст)
*μgm-3/mgm-3]

Граничне вреднпсти (ГВ)
350
24 h
500
125
3h
125
50
50

2013

1h
24 h
календарска
гпдина
1h
24 h
календарска
гпдина
24 h
календарска
гпдина
календарска
гпдина
8 h макс

ТВ, Тплерантна вреднпст
(ГВ+граница тплеранције)
*μgm-3/mgm-3]

2012

Сумппр дипксид
SO2
*µg/m3]

Перипд
Усредоаваоа

Граничне вредности/максимално дозвољене концентрације параметара за заштиту здравља људи,
на основу Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.
11/10, 75/10 и 63/13)
Загађујућа материја
(µg/m3)

Табела 2.

470

440

410

380

350

50
-

75
-

150
85
40

18 h
-

225
125
60

217.5
121
58

210
117
56

202.5
113
54

195
109
52

187.5
105
50

75
26

105
32

50
40

35 h
-

75
48

70
46.4

65
44.8

60
43.2

55
41.6

50
40

25
20

35
28

25

-

30

30

29.3

28.5

27.8

27.1

12.5

17.5

120

25 h
у гпдини
у тпку 3
гпдине
-

13,6
8

12,4
7

11,2
6

10
5

5
-

7
-

0.8

0.7

0.6

0.5

0.25

0.35

6.5

6

5.5

5

2

8 h мах
10
16
14,8
24 h
5
10
9
календарска
3
3
гпдина
24 h
1
1
календарска
0,5
1
0.9
гпдина
календарска
5
8
7
гпдина
Максималнп дпзвпљене кпнцентрације (МДК)
24 h
календарска
гпдина
1 месец
календарска
гпдина
24h
1 god
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120
70
450
200
50
50

Табела 3. Категорије квалитета амбијенталног ваздуха
КОНЦЕНТРАЦИЈА ПОЛУТАНТА (x)
I категприја
(чист или незнатнп загађен ваздух)

x ˂ ГВ
(ни за један пплутант)

II Категприја
(умеренп загађен ваздух)

ГВ ˂ x ˂ ТВ
(прекпрачена ГВ једнпг или више пплутаната, а није прекпрачена ТВ
ниједнпг параметра)

III категприја
(прекпмернп загађен ваздух)

x > ТВ
(за 1 или више пплутаната)

Акп за неку загађујућу материју није прпписана граница тплеранције, у даљпј анализи у Извештају
оена гранична вреднпст биће узета кап тплерантна вреднпст.
Зпне и аглпмерације
Сагласнп чл. 5. Закпна п заштити ваздуха („Службени гласник РС“, 36/09 и 10/13), Уредбпм п
пдређиваоу зпна и аглпмерација („Сл. гласник РС“ 58/11 и 98/12) на теритприји Впјвпдине пдређене
су једна зпна и две аглпмерације:
 Зпна "Впјвпдина", кпја пбухвата теритприју АП Впјвпдине псим теритприје града Нпвпг Сада и
града Панчева;
 Аглпмерација "Нпви Сад", кпја пбухвата теритприју града Нпвпг Сада;
 Аглпмерација "Панчевп", кпја пбухвата теритприју града Панчева.
У даљем тексту дат је преглед стаоа квалитета ваздуха у зпни „Впјвпдина“ и аглпмерацијама „Нпви
Сад“ и „Панчевп“.
А) Зпна „Впјвпдина“
У Табели 4 дат је сумарни преглед прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти за све мерене
параметре на аутпматским станицама на теритприји зпне „Впјвпдина“ у 2014.г.
Град Субптица
Aутпматски мпнитпринг у граду Субптици, заступљен је са једнпм станицпм сапбраћајнпг типа,
ппзиципниранпј у неппсреднпј близини прпметне раскрснице и међунарпднпг пута Е-662 (пператер:
ПСУГЗЖС). Услпви за распплпживпст и валиднпст ппдатака испуоени су за 2 параметра, пзпн и угљен
мпнпксид у 2014.г.
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (148,8 µg/m3) премашила је граничну
вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпванп је 36 прекпрачеоа у летоем перипду (Слика 2). Највећи брпј
прекпрачеоа упчен је у августу (50%). Нису регистрпвана прекпрачеоа кпнцентрација приземнпг пзпна
п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 180 µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се
уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 240 µg/m3).
За угљен мпнпксид није билп прекпрачеоа максималне дневне 8-часпвне средое вреднпсти,
гпдишое граничне вреднпсти и дневне граничне вреднпсти.
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Слика 2 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Субптица, 2014.г., ПСУГЗЖС)

Слика 3 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Спмбпр, 2014.г., ПСУГЗЖС)

Мануални мпнитпринг:
У 2014. највиша средоа месечна кпнцентрација чађи је измерена на лпкацији „Ватрпгасна станица“ (89
µg/m³), кпја је ппд утицајем интензивнпг транзитнпг сапбраћаја и индивидуалних лпжишта. У
анализиранпм перипду нису регистрпвана гпдишоа прекпрачеоа максималнп дпзвпљене
кпнцентрације прпписане закпнскпм регулативпм (50μg/m3 за календарску гпдину) ни на једнпм
мернпм месту. Такпђе, нису регистрпвана гпдишоа прекпрачеоа за сумппр дипксид и азпт дипксид,
ни на једнпм мернпм месту. Укупне талпжне материје су праћене на девет мерних места. Гпдишое
прекпрачеое максималнп дпзвпљене кпнцентрације укупних талпжних материја није регистрпванп ни
на једнпм мернпм месту.
Град Спмбпр
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм станицпм сапбраћајнпг типа, ппзиципниранпј у
неппсреднпј близини лпкалне прпметне сапбраћајнице (пператер: ПСУГЗЖС).
Услпви за распплпживпст и валиднпст ппдатака испуоени су за све мерене параметре, изузев бензена.
Нису регистрпвана прекпрачеоа граничних вреднпсти за угљен мпнпксид.
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (137,1 µg/m3) премашила је граничну
вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпванп је 4 прекпрачеоа у летоем перипду и тп у јуну (Слика 3). Нису
регистрпвана прекпрачеоа кпнцентрација приземнпг пзпна п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна
кпнцентрација пд 180 µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација
пд 240 µg/m3) (Слика 3).
Општина Кикинда
Aутпматски мпнитпринг заступљен je са две мпнитпринг станице у Кикинди (индустријска и базна).
Аутпматска станица индустријскпг типа (пператер: ПСУГЗЖС) ппзиципнирана је у насељу Шумице, у
неппсреднпј близини индустријске зпне (прерада метала, базна хемијска и грађевинска индустрија),
дпк се базна станица (пператер: СЕПА) налази у урбанпј зпни (Микрпнасеље).
Услпви за распплпживпст и валиднпст ппдатака испуоени су за све мерене параметре, на пбе станице.
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (143,9 µg/m3) на лпкацији-Шумице
премашила је граничну вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпванп је 27 прекпрачеоа у летоем перипду
(Слика 4). Највећи брпј прекпрачеоа упчен је у августу (70,4%). Нису регистрпвана прекпрачеоа
кпнцентрација приземнпг пзпна п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 180
µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 240 µg/m3).
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Слика 4 – Tренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Кикинда-Шумице, 2014.г.,
ПСУГЗЖС)

Слика 5 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Кикинда-Шумице, 2014.г., ПСУГЗЖС)

Слика 6 – Tренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Кикинда-Микрпнасеље,
2014.г., СЕПА)

Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена на лпкацији Шумице је била исппд граничне вреднпсти
(Слика 5).
За сумппр дипксид и азпт дипксид нису регистрпвана ни сатна, ни дневна, ни гпдишоа прекпрачеоа
граничних вреднпсти на лпкацији Микрпнасеље. Нису регистрпвана дневна, гпдишоа прекпрачеоа,
кап ни прекпрачеоа максималне дневне 8-часпвне средое вреднпсти за угљен мпнпксид, на истпј
лпкацији.
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (132,8 µg/m3) на лпкацији
Микрпнасеље премашила је граничну вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпвана су 3 прекпрачеоа у
летоем перипду (Слика 6). Највећи брпј прекпрачеоа упчен је у јуну (100%). Нису регистрпвана
прекпрачеоа кпнцентрација приземнпг пзпна п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна
кпнцентрација пд 180 µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација
пд 240 µg/m3).
Мануални мпнитпринг:
У 2014.г. регистрпвана су 4 дневна прекпрачеоа граничне вреднпсти за укупне суспендпване честице
на лпкацији Микрпнасеље, збпг близине индустријскпг кпмплекса - прерада метала-ливнице и
индустрија грађевинскпг материјала (Слика 7). На два мерна места, Микрпнасеље и Завпд,
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регистрпванп је 15 прекпрачеоа за PM10 на дневнпм нивпу (максималнп измерене вреднпсти у
децембру: Микрпнасеље-82 µg/m3; Завпд-89 µg/m3) (Слика 8).
За пзпн кпји је праћен самп на мернпм месту Завпд, није билп регистрпваних прекпрачеоа. Граничне
вреднпсти за сумппр дипксид и азпт дипксид нису прекпрачене, а нису регистрпвана ни гпдишоа
прекпрачеоа максималнп дпзвпљене кпнцентрације за чађ, дпк је на дневнпм нивпу регистрпванп
једнп прекпрачеое у марту на мернпм месту Микрпнасеље (52 µg/m3).
3

µg/m

Слика 7 – Средое месечне кпнцентрације укупних талпжних материја
(Кикинда, 2014, ЗЗЈЗ Кикинда)

Слика 8 – Средое месечне кпнцентрације суспендпваних честица
(Кикинда, 2014, ЗЗЈЗ Кикинда)

Општина Нпви Бечеј
Мануални мпнитпринг је у Нпвпм Бечеју реализпван тпкпм јула и августа 2014. гпдине. Није билп
регистрпваних прекпрачеоа за сумппр-дипксид и азпт-дипксид, дпк је за суспендпване честице
регистрпванп 10 дневних прекпрачеоа на лпкацији „Житппрерада“, са максималнп измеренпм
кпнцентрацијпм пд 280 µg/m3, дпк је у МЗ Н. Бечеј регистрпванп једнп прекпрачеое тпкпм августа. На
лпкацији у Нпвпм Милпшеву регистрпванп је једнп прекпрачеое чађи на дневнпм нивпу у јулу месецу
(90 µg/m3).
Општина Сента
Није регистрпванп прекпрачеое гпдишое максималнп дпзвпљене кпнцентрације укупних
суспендпваних честица, дпк су регистрпвана 3 прекпрачеоа на дневнпм нивпу. Прпсечна гпдишоа
кпнцентрација није прекпрачила граничну вреднпст пд 70 µg/м3 (Csr 49 µg/m3).
Нису регистрпвана гпдишоа прекпрачеоа за чађ, азпт дипксид и сумппр дипксид. Тпкпм пктпбра и
децембра регистрпвана су два прекпрачеоа MDK за чађ.
Град Зреоанин
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм станицпм на теритприји Града Зреоанина (сапбраћај),
ппзиципниранпј у неппсреднпј близини центра града, уз прпметну сапбраћајницу, магистрални пут М24 (пператер: ПСУГЗЖС).
Захтеви за удеп распплпживих и валидних ппдатака бип је испуоен за 4 параметра, сумппр дипксид,
угљен мпнпксид, бензен и летои пзпн.
Регистрпванп је једнп сатнп прекпрачеое граничне вреднпсти за сумппр дипксид (369,3 µg/m3). Нису
регистрпвана дневна ни гпдишоа прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид. Такпђе, нису
регистрпвана дневна, гпдишоа прекпрачеоа, кап ни прекпрачеоа максималне дневне 8-часпвне
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средое вреднпсти за угљен мпнпксид. Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена (1,79 µg/m3 ) је била
исппд граничне вреднпсти (Слика 9).
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (191,2 µg/m3) премашила је граничну
вреднпст пд 120 µg/m3 и регистрпванп је 103 прекпрачеоа у летоем перипду (Слика 10), а 26-та
максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст изнпсила је 151,5 µg/m3. Највећи брпј прекпрачеоа
упчен је у јуну (24,3%).

Слика 9 – Tренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Зреоанин, 2014.г., ПСУГЗЖС)

Слика 10 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Зреоанин, 2014.г., ПСУГЗЖС)

Мануални мпнитпринг:
Граничне вреднпсти за азпт-дипксид нису прекпрачене, а нису регистрпвана ни гпдишоа прекпрачеоа
максималнп дпзвпљене кпнцентрације за чађ. На дневнпм нивпу, регистрпванп је највише
прекпрачеоа на мернпм месту „6. мај“ (38 пута), где је измерена и највиша кпнцентрација чађи у
децембру (125 µg/m3) (Слика 11). За сумппр-дипксид је упченп гпдишое прекпрачеое на свим
лпкацијама у граду (Слика 12).
Нису регистрпвана прекпрачеоа за пзпн ни на једнпм мернпм месту у 2014. гпдини. За укупне
суспендпване честице регистрпванo je 15, пднпснп 7 дневних прекпрачеоа, са знатнп вишим
кпнцентрацијама на лпкацији „Принциппва“, збпг фреквентнпг сапбраћаја и неппсредне близине
Фабрике уља „Дијамант“ (максимална измерена кпнцентрација 202 µg/m3).

Слика 11 – Средое месечне кпнцентрације чађи (Зреоанин, 2014,
ЗЗЈЗ Зреоанин)

Слика 12 – Средое месечне кпнцентрације сумппр-дипксида (Зреоанин,
2014, ЗЗЈЗ Зреоанин)
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Општина Кпвин
Тпкпм десетпдневних мереоа на мерним местима у Кпвину и Гају у перипду јула месеца 2014. гпдине,
нису забележене кпнцентрације сумппрдипксида, чађи и азптдипксида изнад граничних вреднпсти.
Прпсечне кпнцентрације пвих пплутаната за наведени перипд су ниске и пчекиване у руралнпј
средини. Тпкпм перипда мереоа забележене су кпнцентрације укупних суспендпваних честица веће
пд GV у два узпрака у Кпвину, на мернпм месту Силпс. Тпкпм тридесетпдневнпг сакупљаоа узпрака
талпжних материја, на сва три мерна места, измерене кпличине нису прелазиле GV за пвај параметар.
Град Сремска Митрпвица
Аутпматски мпнитпринг је заступљен са једнпм станицпм сапбраћајнпг типа у центру Сремске
Митрпвице (пператер: СЕПА)(уређај за сумппр дипксид бип је ван функције у 2014.г.).
Нису регистрпвана прекпрачеоа сатних, дневних и гпдишоих граничних вреднпсти за азпт дипксид.
Такпђе, нису регистрпвана дневна, гпдишоа прекпрачеоа, кап ни прекпрачеоа максималне дневне 8часпвне средое вреднпсти за угљен мпнпксид.
Мануални мпнитпринг:
Није билп регистрпваних прекпрачеоа за сумппр-дипксид, азпт-дипксид и чађ, дпк је за PM10 билп
регистрпванп 51 дневнп прекпрачеое на лпкацији „Завпд“, са максималнп измеренпм
кпнцентрацијпм пд 410 µg/m3, штп је чак 7 пута више пд граничне вреднпсти (Слика 13).

Слика 13 – Средое дневне кпнцентрације PM10 (Сремска Митрпвица, 2014,
ЗЗЈЗ Сремска Митрпвица)

Општина Бепчин
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм станицпм базнпг типа Бепчин-Центар, кпја прати утицај
цементне индустрије на квалитет ваздуха (пператер: СЕПА) (уређај за сумппр дипксид бип је ван
функције у станици Бепчин-Центар; станица Бепчин-Впдпвпд је била ван функције у 2013.г.).
За азпт дипксид нису регистрпвана ни сатна, ни дневна, ни гпдишоа прекпрачеоа граничних
вреднпсти.
Регистрпванп је 46 прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти за суспендпване честице (PM10), а
највиша 36-та дневна вреднпст изнпсила је 57.5 μg/m3. Средоа гпдишоа вреднпст је била исппд
граничне вреднпсти (PM10) (Слика 14).
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Слика 14 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација суспендпваних честица
(Бепчин-Центар, 2014.г., СЕПА)

Општина Рума
Није билп регистрпваних прекпрачеоа за азптдипксид и укупне талпжне материје, дпк је за чађ и
сумппр-дипксид билп пп једнп прекпрачеое максималнп дпзвпљених кпнцентрација у децембру.
Општина Инђија
Мануални мпнитпринг је у Инђији реализпван у перипду фебруар-септембар 2014. гпдине. Није билп
регистрпваних прекпрачеоа чађи, дпк је за сумппр-дипксид регистрпванп укупнп 4 дана прекпрачеоа
граничних вреднпсти тпкпм фебруара и априла на лпкацији „TYSEN KRUPP“, са максималнп измеренпм
кпнцентрацијпм пд 415 µg/m3. На лпкацији „Општина Инђија“ регистрпванп је једнп дневнп
прекпрачеое граничних вреднпсти азпт-дипксида у јуну 2014 (86 µg/m3).
СРП Делиблатска пешчара
Базна станица руралнпг/“remote“ типа усппстављена је на Делиблатскпј пешчари, на лпкалитету Кпрн
(пператер: ПСУГЗЖС).
За бензен и пзпн у летоем перипду (април-септембар) бип је испуоен услпв за минималну
распплпживпст ппдатака. За пзпн у зимскпм перипду (јануар-фебруар-март-пктпбар-нпвембардецембар) пвај услпв није бип испуоен.

Слика 15 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих кпнцентрација пзпна у
летоем перипду (Делиблатска пешчара, 2014.г.,ПСУГЗЖС)
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Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (127,05 µg/m3) премашила је граничну
вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпванп је 6 прекпрачеоа у летоем перипду (Слика 15). Највећи брпј
прекпрачеоа упчен је у јуну (66,7%). Нису регистрпвана прекпрачеоа кпнцентрација приземнпг пзпна
п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 180 µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се
уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 240 µg/m3).
Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена (0.103 µg/м3 ) је била исппд граничне вреднпсти.
Обедска бара
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм базнпм приградскпм станицпм на Обедскпј бари
(пператер: ПСУГЗЖС).
За пзпн у летоем и зимскпм перипду није бип испуоен услпв за валиднпст ппдатака.
Нису регистрпвана сатна, дневна и гпдишоа прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид.
Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена (0.55 µg/м3 ) је била исппд граничне вреднпсти.
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Табела 4 - Прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти* за мерене параметре у 2014.г. (зпна „Впјвпдина“)
Параметри3/АС лпкације
О3*** max дневна 8-часпвна средоа
вреднпст (120µg/m3–заштита
здравља људи; дпзвпљена
прекпрачеоа 25дана/кал.гпд.
у тпку 3 гпд. мереоа)
SO2
1h (350µg/m3; дпзвпљена
прекпрачеоа 24x/кал.гпд.)
1 дан (125µg/m3; дпзвпљена
прекпрачеоа 3x/кал.гпд.)
кал. гпд. (50µg/m3)
NO2

Зреоанин

Субптица

Кикинда-Шумица КикиндаМикрпнасеље

>GV(191.3µg/m3) >GV(148.8µg/m3)

˂GV(137.1µg /m3) >GV (137.1µg/m3)

>GV (126.3µg/m3)

103 дана

36 дана

4дана

4дана

3дана

-

-

-

1h/гпд

0h/гпд

0дана/гпд
˂GV(11.1µg/m3)

3

1h (150µg/m дпзвпљена
прекпрачеоа 18x/кал.гпд.)
1дан (85µg/m3)

Спмбпр

НРП

НРП

-

-

кал. гпд. (40µg/m3)
CO

B
PM10

max дневна 8-часпвна средоа
˂GV(7.23mg/m3)
вреднпст (10mg/m3)
3
1 дан (5mg/m )
˂GV
кал. гпд. (3mg/m3)
˂GV(0.61mg/m3)
3
кал. гпд. (5µg/m )
˂GV(1.79µg/m3)
3
1 дан (50µg/m ; дпзвпљена
НРП
прекпраче-оа 35x/кал.гпд.)

˂ GV(4.28 mg/m3) ˂GV(5.95mg/m3)

-

Бепчин-Центар

Сремска
Митрпвица

-

-

НФ

НФ

-

0h/гпд
0дана/гпд

˂GV(6.58µg/m3)

˂GV(6.18µg/m3)

0h/гпд

0h/гпд

0h/гпд

˂GV

˂GV

˂GV

˂GV(4.41µg/m3)

˂GV(9.97µg/m3)

˂GV(8.57µg/m3)

˂GV(3.37mg/m3)

НФ

˂GV(8.35mg/m3)

˂GV

˂GV

˂GV(0.7mg/m3)

˂GV(0.90mg/m3)

˂GV(0.67mg/m3)

НРП
-

˂GV(0.85µg/m3)
-

˂GV(0.29mg/m3)
-

46дан/гпд
(36-та
вред. =57.55µg/m3)
˂GV (29.7µg/m3)

PM2.5 кал. год (I стадијум: 25µg/m3; II стадијум: 20µg/m3)
НРП-недпвпљна распплпживпст ппдатака; НВП – недпвпљна валиднпст; НФ-није у функцији
*дате су граничне вреднпсти за све параметре изузев за пзпн где је дата циљна вреднпст
**рпкпви за дпстизаое граничних/циљних вреднпсти - SO2, PM10, B, CO (1.1.2016.); NO2 (1.1.2021.); PM2.5 (I: 1.1.2019.; II: 1.1.2024.; O3(1.1.2018.)
***“летои“ пзпн (април-септембар)
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НВП

0дана/гпд

˂GV

кал. гпд. (40µg/m3)

>GV (127.1µg/m3)

Обедска бара

6дана

˂GV

˂GV(1.21µg/m3)
-

Делиблатска
пешчара

-

-

-

˂GV(0.103µg/m3) ˂GV(0.55µg/m3)
-

Б) АГЛОМЕРАЦИЈА "НОВИ САД"
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са три аутпматске станице различитпг типа, НС СПЕНС – сапбраћај
(СЕПА), НС Лиман - базна (СЕПА), и НС Шангај – индустрија (ПСУГЗЖС)(уређаји за сумппр дипксид и
азпт дипксид су били ван функције у станици НС-Лиман у 2014.г.). У Табели 5 дат је сумарни преглед
прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти за све мерене параметре на аутпматским станицама на
теритприји Града Нпвпг Сада у 2014. гпдини.
Табела 5.

Прекпрачеоа граничних/циљних
(аглпмерација "Нпви Сад")

вреднпсти*

Параметри**/АС локације
О3***

max дневна 8-часовна средња вредност (120µg/m3; дозвољена прекорачења
25дана/кал.год. у току 3 год. мерења)

SO2

1h (350µg/m3; дозвољена прекорачења 24x/кал.год.)

за

Нови Сад-Лиман

мерене

параметре

Нови Сад-СПЕНС

>GV(88.9µg/m3)
0д
НФ

1 дан (125µg/m3; дозвољена прекорачења 3x/кал.год.)
кал. год. (50µg/m3)

у

2014.г.

Нови Сад-Шангај
НФ

-

0h/гпд

0h/гпд

0дана/год

0дана/год

˂GV(13.6µg/m3)

˂GV(14.2µg/m3)

NO2

1ч (150µg/m дозвољена прекорачења 18x/кал.год.)
1дан (85µg/m3)
кал. год. (40µg/m3)

НФ

НФ

-

CO

max дневна 8-часовна средња вредност (10mg/m3)

˂GV(1.95 mg/m3)

˂GV(2.64 mg/m3)

-

3

1 дан (5mg/m3)
кал. год. (3mg/m3)
B
PM10

кал. год. (5µg/m3)
1 дан (50µg/m3; дозвољена прекорачења 35x/кал.год.)

PM2.5

кал. год. (40µg/m3)
кал. год (I стадијум: 25µg/m3; II стадијум: 20µg/m3)

˂GV

˂GV

˂GV(0.23 mg/m3)

˂GV(0.27 mg/m3)

-

НФ
21д/год

˂GV(2.06µg/m3)
-

˂GV(21.4µg/m3)

-

-

НРП-недпвпљна распплпживпст ппдатака;НФ-није у функцији
*дате су граничне вреднпсти за све параметре изузев за пзпн где је дата циљна вреднпст
**рпкпви за дпстизаое граничних/циљних вреднпсти - SO2, PM10, B, CO (1.1.2016.); NO2 (1.1.2021.); PM2.5 (I: 1.1.2019.; II: 1.1.2024.; O3(1.1.2018.)
***“летои“ пзпн(-април-септембар)
3

Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (88,9 µg/m ) није премашила граничну
вреднпст пд 120 µg/m3 на лпкацији Лиман (Слика 16). Нису регистрпвана прекпрачеоа кпнцентрација
приземнпг пзпна п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 180 µg/m3) и
кпнцентрација п кпјима се уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 240 µg/m3).

Слика 16 – Гпдишои тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна (Нпви Сад-Лиман, 2014.г., СЕПА)

Слика 17 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Нпви Сад-Шангај, 2014.г., ПСУГЗЖС)

Нису регистрпвана сатна, дневна и гпдишоа прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид на
лпкацијама СПЕНС и Шангај.
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Нису регистрпвана прекпрачеоа дневних и гпдишоих граничних вреднпсти за угљен мпнпксид, кап ни
прекпрачеое граничне вреднпсти за максималну дневну 8-часпвну средоу вреднпст, на лпкацијама
Лиман и СПЕНС.
На лпкацији Шангај није регистрпванп прекпрачеое граничне средое гпдишое вреднпсти за бензен
(Слика 17), кап ни прекпрачеоа сатних и гпдишоих граничних вреднпсти за сумппр дипксид.
У аглпмерацији Нпви Сад суспендпване честице (PM10) се прате самп на лпкацији СПЕНС. Регистрпвана
су прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти за PM10 (највећи брпј прекпрачеоа у зимскпм перипдујануар-март), дпк је средоа гпдишоа вреднпст (21,4µg/m3) исппд граничне вреднпсти. Регистрпван
брпј прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти је исппд дпзвпљене границе (21 дан/гпд.)(Слика 18).

Слика 18 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица PM10 (Нпви Сад-СПЕНС, 2014.г., СЕПА)

Мануални мпнитпринг се у граду Нпвпм Саду спрпвпдип самп пд пктпбра дп децембра 2014. гпдине.
У тпм перипду, нису регистрпвана прекпрачеоа сумппр-дипксида и азпт-дипксида, прпписана
закпнскпм регулативпм.
Кпнцентрације бензп(а)пирена, суспендпваних честица PM2,5, PM10 и тешких метала (плпвa, арсенa,
кадмијумa и никлa) праћене су тпкпм децембра у трајаоу пд 14 дана. У ппсматранпм перипду није
билп регистрпваних прекпрачеоа, псим за PM10 на лпкацији ПУ „Радпснп детиоствп“ вртић „Дуга“,
Шангај, где је 10. децембра регистрпвана кпнцентрација пд 65 µg/m3.
Кпнцентрације BTX (бензена, тплуена и ксилена), кпје су праћене на лпкацијима АД Хплдинг „Дневник“
и МЗ Споа Маринкпвић тпкпм децембра у трајаоу пд 14 дана, нису прекпрачиле максималнп
дпзвпљене кпнцентрације.
В) АГЛОМЕРАЦИЈА "ПАНЧЕВО"
Аутпматски мпнитпринг је заступљен са четири аутпматске станице у Панчеву (индустрија 1, базна 2)
различитпг типа: Ватрпгасни дпм–базна (ГПА), Спдара-базна (СЕПА), Старчевп-базна (ГПА), Впјлпвицаиндустрија (ГПА).
Средоа гпдишоа вреднпст за бензен је била исппд граничне вреднпсти на лпкацији Цара Душана
(Слике 19 и 20).
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Слика 19 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација бензена
(Панчевп-Цара Душана, 2014.г., ГПА)

Слика 20 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Панчевп-Цара Душана, 2014.г., ГПА)
3

Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (112,5 µg/m ) није премашила граничну
вреднпст пд 120 µg/m3 на лпкацији Цара Душана (Слика 22). Нису регистрпвана прекпрачеоа
кпнцентрација приземнпг пзпна п кпјима се пбавештава јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 180
µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се уппзправа јавнпст (1-часпвна кпнцентрација пд 240 µg/m3).

Слика 21 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Панчевп-Цара Душана,
2014.г.,ГПА)

Слика 22 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица (Панчевп-Впјлпвица, 2014.г., ГПА)

Суспендпване честице (PM10) мерене су на лпкацији Впјлпвица (Слика 22). Регистрпванп је 58
прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти, дпк је средоа гпдишоа вреднпст (33,8 μg/m3) исппд
граничне вреднпсти. Највећи брпј дневних прекпрачеоа регистрпван је у зимскпм перипду. Највиша
36-та дневна вреднпст на пвпј лпкацији изнпси 61.7 μg/m3, штп је изнад тплерантне вреднпсти (43.2
μg/m3).
Нису регистрпвана сатна и дневна прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид на
лпкацијама Впјлпвица и Ватрпгасни дпм, а средоа гпдишоа вреднпст била је нижа пд граничне
вреднпсти.
Нису регистрпвана прекпрачеоа сатних, дневних и гпдишоих граничних вреднпсти за азпт дипксид на
лпкацији Ватрпгасни дпм и Спдара. На лпкацији Спдара нису регистрпвана прекпрачеоа дневних и
гпдишоих граничних вреднпсти за угљен мпнпксид, кап ни прекпрачеое граничне вреднпсти за
максималну дневну 8-часпвну средоу вреднпст.
На лпкацији Старчевп није испуоен услпв за минималну распплпживпст ппдатака ни за један мерени
параметар.
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Табела 6. Прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти*
(аглпмерација "Панчевп")
Параметри**/АС лпкације
О3***

SO2

NO2

CO

B
PM10

max дневна 8-часпвна средоа вреднпст
(120µg/m3; дпзвпљена прекпрачеоа
25дана/кал.гпд. у тпку 3 гпд. мереоа)
1ч (350µg/m3; дпзвпљена прекпрачеоа
24ч/кал.гпд.)
1 дан (125µg/m3; дпзвпљена прекпрачеоа
3x/кал.гпд.)
кал. гпд. (50µg/m3)
3

за мерене параметре у 2014. г.

Панчевп-Спдара

Панчевп-цара Душана

ПанчевпВатрпгасни Дпм

ПанчевпВпјлпвица

ПанчевпСтарчевп

-

>GV(112.5µg/m3)

-

-

НРП

0часпва/гпд

0часпва/гпд

НРП

0дана/гпд

0дана/гпд

<ГВ (8.76 μg/m3)

<ГВ (9.2μg/m3)

НРП

0часпва/гпд

-

НРП

НРП

<ГВ
<ГВ (13.1μg/m3)
-

-

НРП

<ГВ(3,24μg/m3)

НФ

НРП

-

0д

НФ

1ч (150µg/m дпзвпљена прекпрачеоа
18x/кал.гпд.)
1дан (85µg/m3)
кал. гпд. (40µg/m3)
max дневна 8-часпвна средоа вреднпст
(10mg/m3)
1 дан (5mg/m3)

<ГВ
<ГВ (8.29μg/m3)
<ГВ (2.41mg/m3)

кал. гпд. (3mg/m3)

<ГВ (0.44μg/m3)

кал. гпд. (5µg/m3)

НФ

НРП

0часпва/гпд

<ГВ

3

1 дан (50µg/m ; дпзвпљена прекпрачеоа
НРП
58 дана/гпд
НРП
35x/кал.гпд.)
кал. гпд. (40µg/m3)
<ГВ (33.8 μg/m3)
3
PM2.5 кал. гпд (I стадијум: 25µg/m ; II стадијум:
НРП
20µg/m3)
НРП-недпвпљна распплпживпст ппдатака; НФ-није у функцији
*дате су граничне вреднпсти за све параметре изузев за пзпн где је дата циљна вреднпст
**рпкпви за дпстизаое граничних/циљних вреднпсти - SO2, PM10, B, CO (1.1.2016.); NO2 (1.1.2021.); PM2.5 (I: 1.1.2019.; II: 1.1.2024.; O3(1.1.2018.)
***“летои“ пзпн (април-септембар)

Мануални мпнитпринг вршип се на четири мерна места у Панчеву (индустрија и сапбраћај: 1, базна: 3).
Нису регистрпвана гпдишоа прекпрачеоа ни за један параметар, псим за бензен на мернпм месту
„Завпд“, где је средоа гпдишоа вреднпст изнпсила 4,8 µg/m3, а максималнп измерена кпнцентрација
16 µg/m3 (Слика 23).
Измерене кпнцентрације чађи су имале највећи брпј прекпрачеоа на мернпм месту „Нпва Миса“ и
„Стрелиште“, дпк је максимална измерена кпнцентрација била регистрпвана на мернпм месту
„Стрелиште“ у децембру.
На мернпм месту „Стрелиште“ регистрпванп је 25 дневних прекпрачеоа за PM10, са максималнп
измеренпм кпнцентрацијпм пд 134 µg/m3 у децембру 2014. гпдине (Слика 24).

Слика 23 – Средое месечне кпнцентрације бензена (Панчевп, 2014,
ЗЗЈЗ Панчевп)

Слика 24 – Средое месечне кпнцентрације суспендпваних честица
(Панчевп, 2014, ЗЗЈЗ Панчевп)
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Категпризација ваздуха пп зпнама и аглпмерацијама у 2014.г
Оцена квалитета ваздуха (Табела 7) у 2014.г. извршена је на пснпву гпдишоих кпнцентрација
загађујућих материја дпбијених аутпматским мпнитпрингпм квалитета ваздуха у државнпј и лпкалним
мрежама.

Зпна/
аглпм
ерациј
а

Табела 7. Категприја квалитета ваздуха за 2014. гпдину, средое гпдишое кпнцентрације SO2, NO2,
PM10, CO и O3
ОПЕРА-ТЕР

Оцена квалитета ваздуха;
Категприја квалитета ваздуха

Кикинда – Микрпнасеље

I

ПС

Кикинда – Шумица

I

СЕПА

Сремска Митрпвица

I

СЕПА

SO2

NO2

PM10

C6H6

CO

O3*к

μg/m3

μg/m3

μg/m3

μg/m3

mg/m3

μg/m3

6.58

4.41

0,29
1.21

НФ

8.57

126.3
137.1

0.67

Бепчин-Центар

I

НФ

9.97

29.7

-

НФ

-

ПС

Зреоанин

I

11.1

НРП

НРП

1.79

0,61

191.3

ПС

Субптица

I

НРП

0,7

148.8

ПС

Спмбпр

I

0.85

0.9

137.1

ПС

Делиблатска пешчара

-

0.103

ПС

Обедска бара

I

6.18

Нпви Сад – СПЕНС

I

13.6

НФ

СЕПА

Нпви Сад – Лиман

I

НФ

НФ

НРП

127.1

АГЛОМЕР
АЦИЈА
"НОВИ
САД"

0.55

СЕПА
ПС

Нпви Сад – Шангај

I

14,2

АГЛОМЕРАЦИ
ЈА
"ПАНЧЕВО"

ЗОНА "ВОЈВОДИНА"

СЕПА

АМСКВ СТАНИЦА

СЕПА

Панчевп – Спдара

I

НФ

8.29

ГПА

Панчевп - Ватрпгасни дпм

I

8.76

13.1

ГПА

Панчевп - Впјлпвица

I

ГПА

Панчевп - Старчевп

I

21.4

НФ

53.3
0.27

НФ

0,23

88.9

2.06
НФ
НРП

НФ

9.2

33.8

НРП

НРП

НРП

0,44

НРП

НРП

НРП-недпвпљна распплпживпст ппдатака;НФ-уређај није у функцији;*-„летои“ пзпн (април-септембар), пцена усаглашенпсти са циљним
вреднпстима за пзпн примениће се тек пд 1. Јануара 2018.г., пднпснп ппдаци из 2018.г. биће први ппдаци кпји ће се кпристити за пдређиваое
усаглашенпсти у наредне 3 гпдине за циљну вреднпст за заштиту здравља људи (Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13)

На пснпву средоих гпдишоих кпнцентрација загађујућих материја (SO2, NO2, PM10, CO) пдређиване су
категприје квалитета ваздуха. У складу са чл. 21. Закпна п заштити ваздуха, за пцеоиваое су
кпришћени резултати мпнитпринга нивпа кпнцентрације загађујућих материја кпји испуоавају захтеве
за минималну распплпживпст ппдатака, дефинисаних Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и
захтевима квалитета ваздуха, „Сл.гласник РС“, бр. 11/10, 75/10, 63/13. Оцена квалитета ваздуха у
2014. гпдини дата је у Табели 7.
Такп извршена категпризација представља званичну пцену квалитета ваздуха за 2014. гпдину:
 У зпни Впјвпдина ваздух је бип I категприје пднпснп чист или незнатнп загађен ваздух, у пднпсу
на распплпживе параметре.
 У аглпмерацији Нпви Сад ваздух је бип I категприје - чист пднпснп незнатнп загађен ваздух, у
пднпсу на распплпживе параметре.
 У аглпмерацији Панчевп ваздух је бип I категприје – чист пднпснп незнатнп загађен ваздух, у
пднпсу на распплпживе параметре.
Закључна разматраоа
Све аутпматске мреже за праћеое квалитета ваздуха имају значајне прпблеме у пбезбеђиваоу
кпнтинуалнпг рада и пптималнпг функципнисаоа, кап ппследица недпстатка финансијских средстава и
дугпг века експлпатације. Збпг прпблема у пдржаваоу и сервисираоу, пве мреже не испуоавају
захтеве у ппгледу квалитета ппдатака (минимална распплпживпст и валиднпст ппдатака дефинисана
нашпм закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама). Велики дискпнтинуитет у раду се региструје у свим
мрежама, штп указује да је неппхпднп пбезбедити правпвремену и адекватну финансијску ппдршку за
оихпв редпван рад и функципнисаое.
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Сви ппдаци кпји су резултат аутпматскпг мпнитпринга мпгу се сматрати самп кап привремени ппдаци,
у складу са Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник
РС, 11/2010, 75/2010). Лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга мпрају у нареднпм перипду
пбезбедити пбављаое ппслпва праћеоа квалитета ваздуха прекп пвлашћенпг правнпг лица, какп би
се пбезбедилп адекватнп управљаое системпм са усппстављеним QA/QC прптпкплима, прикупљаое,
пбрада и валидација резултата мереоа.
Изузетнп је важнп јачаое капацитета и међуинституципналнп ппвезиваое у циљу пптимизираоа
система и усппстављаоа јединствене функципналне целине мпнитпринга квалитета ваздуха у Србији.
За мрежу кпјпм управља Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и заштиту
живптне средине неппхпднп је:








у нареднпм перипду пбезбедити пбављаое ппслпва праћеоа квалитета ваздуха прекп
пвлашћенпг правнпг лица, а у складу са чланпм 15. Закпна п заштити ваздуха (Службени
гласник РС, 36/2009, 10/2013);
пбезбедити неппхпдна финансијска средства на гпдишоем нивпу за редпвнп пдржаваое и
функципнисаое мреже какп би се пбезбедили сви технички предуслпви за испуоаваое захтева
у ппгледу квалитета ппдатака (минимална распплпживпст и валиднпст ппдатака дефинисана
нашпм закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама). Прпјекција трпшкпва за пптималнп
функципнисаое мреже је пкп 20.000 еура пп аутпматскпј станици на гпдишоем нивпу.
Неппхпднп је наппменути да трпшкпви пдржаваоа и сервисираоа расту са гпдинама
„експлпатације“ мреже.
пбезбедити неппхпдна финансијска средства за дппунскп ппремаое мреже према преппрукама
Твининг ЕУ прпјекта „Јачаое администрaтивних капацитета у пбласти управљаоа
квалитетпм ваздуха“ (2009-2011) и припритетима (укупни изнпс пкп 370.000 еура):
o виши припритет: дпдатни анализатпри (укупни изнпс пкп 200.000 еура); највиши
припритет имају анализатпри за суспендпване честице с пбзирпм да је на пснпву
резултата мереоа кпнстатпванп да је загађеое ваздуха суспендпваним честицама највећи
прпблем у Впјвпдини
o нижи припритет: мпнитпри за приказ резултата, систем видеп надзпра (укупни изнпс
пкп 170.000 еура)
пбезбедити неппхпдна финансијска средства за пптимизираое и рекпнфигурисаое мреже
према преппрукама Твининг ЕУ прпјекта „Јачаое администрaтивних капацитета у пбласти
управљаоа квалитетпм ваздуха“ (2009-2011) у изнпсу пд 20.000 еура:
o премештаое аутпматске станице са лпкације у Спмбпру на лпкацију у Субптици –
преппрука је да се усппстави аутпматска станица у Субптици, базнпг/урбанпг типа;
кпнстатпванп је да за град Спмбпр није неппхпдна аутпматска станица, с пбзирпм на брпј
станпвника, присутнп загађеое и квалитет ваздуха кпји је сличан пнпме у Субптици;
стпга је преппрука да се изврши премештаое аутпматске станице из Спмбпра у Субптицу
где би се усппставила станица базнпг/урбанпг типа;
o премештаое станице у Зреоанину на другу лпкацију – с пбзирпм на неадекватнп
ппзиципнираое аутпматске станице у Зреоанину, кпја прати утицај сапбраћаја,
преппрученп је оенп премештаое на неку другу лпкацију у Зреоанину, какп би се
усппставила базна/урбана станица.
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Прилпг 1. – Мануелни мпнитпринг у АПВ, мерна места и параметри
ГРАД/ОПШТИНА
1. Субптица

ПЕРИОД
јан.-март 2014

авг.-дец. 2014

МЕРНА МЕСТА
1. Грађевински факултет
2. Бплница
3. Ватрпгасна станица
4. Месара „Матијевић“
5. МЗ Бајмпк
6. МЗ Палић
7. Рибарска барака
8. АП, северни излаз
9. Келебија, центар
10. Чантавир
1. Бплница
2. МЗ Бајмпк
3. Чантавир
4. Велики Раданпвац
1. Рума, Главна 107

ПАРАМЕТРИ
SO2, чађ, NO2, талпжне мат.
SO2, чађ, NO2, талпжне мат .
SO2, чађ, NO2
SO2, чађ, NO2, талпжне мат.
SO2, чађ , NO2, талпжне мат.
талпжне мат
талпжне мат
талпжне мат
талпжне мат
талпжне мат.
SO2, NO2,
чађ
чађ
чађ
SO2, NO2, чађ , УТМ

1. Зграда ппштине Инђије,
2. ТЕХНОЕКСПОРТ, Инђија
3. TYSEN KRUPP Инђија
1. ЗЗЈЗ Кикинда, Кр.Петра I 70
2. Микрпнасеље Кикинда
3. ОШ „Жаркп Зреоанин“

SO2, NO2, чађ
SO2, NO2, чађ
SO2, NO2, чађ
сусп.чест., PM10, SO2, NO2, чађ , O3
сусп.чест., PM10
SO2, NO2, чађ

2. Рума

јул-дец. 2014.г.

3. Инђија

феб-септ.2014

4. Кикинда

јан.-дец,2014

5. Нпви Бечеј

јул 2014.г.
авг.2014
(сусп.честице)
јан.-дец.2014
јул 2014. гпдине
(10 дана пп мм,
псим за УТМ)

1. МЗ Н.Бечеј
2. Житппрерада д.п.п.
3. Нпвп Милпшевп
М.З. "Кертек"
1. Кпвин-Силпс
2. Кпвин –Дпм здравља
3. Гај-МЗ

SO2, NO2, чађ, сусп.честице
SO2, NO2, чађ, сусп.честице
SO2, NO2, чађ, сусп.честице
SO2, чађ, NO2, сусп. Честице
SO2, NO2 чађ , TSP, UTM
SO2, NO2 чађ , TSP, UTM
SO2, NO2, чађ , TSP, UTM

8. Зреоанин

јан.-дец.2014

SO2, NO2, чађ, O3, сусп.честице са ТМ,
BTEX
SO2, NO2, чађ
SO2, NO2, чађ, O3, сусп.честице са ТМ
SO2, NO2, чађ
SO2, NO2, чађ, BTEX

9. Сремска
Митрпвица

април-дец.2014.

10. Нпви сад

пкт-дец. 2014. г

1. Принциппва бр. 24. – 26. –
Герпнтплпшки центар;
2.Житни трг,Милетићева бр.9;
3.Бул.Вељка Влахпвића бр. 14;
4.Улица 6. пктпбра бр. 43;
5.Елемир, Ж.Зреоанина br. 49 –
МЗ
1. „Sirmium stell“
2. Екпнпмска шкпла „9.мај“
3. Завпд
1. МЗ „С.Маринкпвић“, Кеј
жртава рације 4,
2. „Дневник“, Бул. псл. 81,
3. Вртић „Дуга“ VIII Улица 6,
Шангај, Н:Сад
4. МЗ Шангај бб, Шангај
1. Завпд
2. Ватрпгасни дпм
3. Стрелиште
4. Нпва Миса

6. Сента
7. Кпвин

11. Панчевп

јан.-дец,2014
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SO2, NO2, чађ
SO2, NO2, чађ
PM10
SO2, O3, BTX (бензен, тплуен и ксилен)
SO2, NO2, O3, сусп.честице PM10, PM2,5,
BTX
сусп.честице PM10, PM2,5,
NO2
SO2, NO2, чађ , UTM - 3 ТМ, NH3, BTEX
SO2, NO2, чађ , UTM - 3 ТМ, NH3, BTEX
чађ, PM10– 5 TM,
чађ
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