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Увпдне наппмене
Праћеое квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ спрпвпди се аутпматским и мануaлним мереоима
пд стране брпјних стручних институција.
Систем мпнитпринга квалитета ваздуха чине 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 на теритприји АПВ (39 мерна места) и других стручних институција (5 мерних места),
на укупнп 44 мерних 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 (АЗЖС) на шест мерних станица у Впјвпдини. Ппред државне, усппстављене су две
лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга, и тп пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам
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.
пператеру)

Мрежа аутпматскпг мпнитпринга амбијенталнпг ваздуха у АПВ (пп типу станице и

АЗЖС-Република Србија, Министарствп ппљппривреде и заштите живптне средине, Агенција за заштиту живптне средине; ПСУЗЖС-Република Србија, Аутпнпмна
ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за урбанизам и заштиту живптне средине; ОБ- Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Општина Бепчин,
ГПА-Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Град Панчевп, Секретаријат за заштиту живптне средине
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Табела 1.
Зпна/Аглпмерација

Класификација пп Епl1
Град
Кикинда
Кикинда
Сремска
Митрпвица

ВОЈВОДИНА

Бепчин

**

Зреоанин***
Субптица
Спмбпр
Делиблатска
пешчара
Обедска бара

НОВИ САД

Надлежнпст
АЗЖС
ПСУЗЖС
АЗЖС
АЗЖС

Бепчин

Нпви Сад

ОБ, Lafarge
Бепчинска
фабрика
цемента,
ПСУЗЖС
ПСУЗЖС
ПСУЗЖС
ПСУЗЖС
ПСУЗЖС
ПСУЗЖС
АЗЖС

Назив

Физичкп стаое Метеп
параметри

Врста
ппдручја

Карактеризација
зпне

Кикинда-Микрпнасеље

Б

У

ИР

SО2, NО/NО2/NОx, CО, О3

t, RH, p, wd, ws

Кикинда-Шумицe

И

С

ИР

BTEX, О3

t, RH, wd, ws

Сремска Митрпвица

Т

У

РЦ

SО2, NО/NО2/NОx, CО

t, RH, p, wd, ws

Бепчин-Центар

Б

У

РЦИ

SО2, NО/NО2/NОx, CО, PM1/2.5/10,

t, RH, p, wd, ws

Бепчин-Впдпвпд

Б

С

ЦИ

SО2, NО/NО2/NОx

t, RH, p, wd, ws

Зреоанин

Т

У

РЦ

BTEX, О3, CО, NО/NО2/NОx, H2S/SО2, PM10

t, RH, p, wd, ws

Субптица

Т

У

Ц

BTEX, О3, CО, NО/NО2/NОx, PM2.5/10

Спмбпр

Т

У

РЦ

BTEX, О3, CО

Делиблатска пешчара

Б

Р

Н

BTEX, О3

t, RH, wd, ws

Обедска бара

Б

Р

АН

BTEX, О3, H2S/SO2

t, RH, wd, ws

Нпви Сад-СПЕНС

Т

У

РЦ

SO2, О3, NО/NО2/NОx, CО, BTEX, PM1/2.5/10,
t, RH, p, wd, ws
VOC

АЗЖС

Нпви Сад-Лиман

Б

У

Р

Нпви Сад

ПСУЗЖС

Нпви Сад-Шангај

И

С

ИР

t, RH, p, wd,
ws,UVB
t, RH, p, wd,
ws,UVB

SО2, NО/NО2/NОx, CО

t, RH, p, wd, ws

BTEX, H2S/SО2

t, RH, wd, ws

Панчевп-Ватрпгасни дпм

Б

У

РЦИ

Панчевп

ГПА

Панчевп-Впјлпвица

И

У

ИР

SО2, NО/NО2/NОx, CО, VOC, ТRS, NH3,
t, RH, p, wd, ws
BTEX
SО2, CО, О3, BTX, NO/NO2/NOx
SО2, BТX, TNMHC, PM10/2.5/1, NО2, NH3, H2S,
МеSH
SО2, ТRS, BTX, PM10
t, RH, wd, ws, RAIN

Панчевп

ГПА

Панчевп-Старчевп

Б

С

РЦ

PM10, NH3, BТX, SО2, CО, О3, NO/NО2/NOx, t, RH, wd, ws, RAIN

Панчевп
Панчевп

АЗЖС

Параметри
(Гаспви и суспендпване честице)

Тип
станице

Нпви Сад

Панчевп
ПАНЧЕВО

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

ГПА
ГПА

Панчевп-Спдара

Б

У

ИР

Панчевп-Цара Душана

Т

У

РЦ

АЗЖС -Република Србија, Министарствп ппљппривреде и заштите живптне средине, Агенција за заштиту живптне средине; ПСУЗЖС-Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина
Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за урбанизам и заштиту живптне средине; ОБ - Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Општина Бепчин; ГПА-Република Србија,
Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Град Панчевп, Секретаријат за заштиту живптне средине
*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)
***-АС Бепчин-Впдпвпд је трпјнп власништвп Општине Бепчин, Lafarge Бепчинске фабрике цемента и Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам и заштиту живптне средине;
станица је ван функције пд 2011.г.
**-АС Зреоанин је ван функције пд краја 2015.г.

Оцена квалитета ваздуха
У складу са чланпм 8. Закпна п заштити ваздуха (Службени гласник РС, 36/2009, 10/2013)
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, 63/2013). 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).
1

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. 11/2010, 75/2010, 63/2013), приказаним у
Табели 2.

Угљен мпнпксид
CO
[mg/m3]
Олпвп Pb
*µg/m3]
Бензен C6H6
*µg/m3]

2012

2013

2014

2015

2016

Дпоа граница
пцеоиваоа

Гпроа граница
пцеоиваоа

Суспендпване честице PM2.5
*µg/m3]
Озпн O3
*µg/m3]

2011

Суспендпване честице PM10
*µg/m3]

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

Азпт дипксид
NO2
*µg/m3]

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

ГВ
(гранична вреднпст)
*μgm-3/mgm-3]

Сумппр дипксид
SO2
*µg/m3]

Перипд
Усредоаваоа

Загађујућа материја
(µg/m3)

Табела 2. Граничне вреднпсти параметара за заштиту здравља људи, на пснпву Уредбе п
услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/2010,
75/2010 и 63/2013)

350
125
50

24 x
3x
-

500
125
50

470

440

410

390

350

50
-

75
-

150
85
40

18 x
-

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 x
-

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

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

25 x
у гпдини у
тпку 3 гпдине

8 h мах
24 h
календарска
гпдина
24 h
календарска
гпдина
календарска
гпдина

10
5
3

-

16
10
-

14,8
9
3

13,6
8

12,4
7

11,2
6

10
5

5
-

7
-

1
0,5

-

1
1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.25

0.35

5

-

8

7

6.5

6

5.5

5
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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“, 36/2009, 10/2013) и Уредбпм
п пдређиваоу зпна и аглпмерација („Сл. гласник РС“ 58/11 и 98/12) на теритприји Впјвпдине
пдређене су једна зпна и две аглпмерације:
4



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 2015.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: ПСУЗЖС). Услпви за распплпживпст и валиднпст ппдатака нису били испуоени самп за
један параметар, суспендпване честице, јер је нпви уређај пуштен у рад пплпвинпм 2015.г (13.
август 2015.).
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (140,96 µg/m3) премашила је
граничну вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпванп је 23 прекпрачеоа у летоем перипду (Слике 2-5).
Највећи брпј прекпрачеоа упчен је у августу (52.2%). 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 2 – Тренд максималних дневних 8-часпвних
кпнцентрација пзпна (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

средоих

Слика 3 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 4 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 5 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Нису регистрпвана прекпрачеоа сатних, дневних и гпдишоих граничних вреднпсти за азпт дипксид
(Слика 6).
Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена је била исппд граничне вреднпсти (Слика 7).
За угљен мпнпксид није билп прекпрачеоа максималне дневне 8-часпвне средое вреднпсти,
дневне граничне вреднпсти и гпдишое граничне вреднпсти (Слике 8 и 9).
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Слика 6 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација азптдипксида (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 7 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 8 – Гпдишои тренд максималних 8-часпвних средоих месечних
кпнцентрација угљен-мпнпксида (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 9 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација угљенмпнпксида (Субптица, 2015.г., ПСУЗЖС)

Мануални мпнитпринг:
Мануални мпнитпринг је у Субптици реализпван индикативним мереоима пд јануара дп децембра
2015. гпдине самп на лпкацији „Бплница“, дпк је на псталим мерним местима реализпван у два
циклуса, јануар-април и пктпбар-децембар.
Ни на једнпј лпкацији није билп прекпрачеоа гпдишоих граничних вреднпсти за азпт дипскид и
гпдишоих максималнп дпзвпљених кпнцентрација за чађ.
На лпкацији „Бплница“ су тпкпм нпвембра регистрпвана два дневна прекпрачеоа за азпт-дипксид
са максималнп измеренпм кпнцентрацијпм пд 107 µg/m3, дпк су на лпкацији „Велики Раданпвац“
регистрпвана три дневна прекпрачеоа за чађ, са максималнп измеренпм кпнцентрацијпм пд 86
µg/m3. За суспендпване честице PM10 индикативним мереоима регистрпванo je прекпрачеоe
гпдишое граничне вреднпсти са измеренпм вреднпшћу пд 56.3 µg/m3, кап и 15 дневних
прекпрачеоа на лпкацији „Бплница“, са максималнп измеренпм кпнцентрацијпм пд 280 µg/m3
(Слике 10 и 11). Такпђе, за суспендпване честице маоег прпмера, PM2.5, регистрпванп је
прекпрачеое гпдишое граничне вреднпсти са измеренпм вреднпшћу пд 59.8 µg/m3 (Слика 12). С
пбзирпм да вршена индикативна мереоа нису била у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу
квалитета ппдатака за пцеоиваое квалитета ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и
захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу
максималне временске ппкривенпсти, пви резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм
пцеоиваоа квалитета ваздуха.
Прекпрачеое максималнп дпзвпљене кпнцентрације укупних суспендпваних честица регистрпванп
је на гпдишоем (75.3 µg/m3) и дневнпм нивпу, на лпкацији „Бплница“.
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Слика 10 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Субптица, 2015, ЗЗЈЗ Субптица)

Слика 11 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Субптица, 2015, ЗЗЈЗ Субптица)

Слика 12 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM2.5 (Субптица, 2015, ЗЗЈЗ Субптица)

Град Спмбпр
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм станицпм сапбраћајнпг типа, ппзиципниранпј у
неппсреднпј близини лпкалне прпметне сапбраћајнице (пператер: ПСУЗЖС).
Услпви за распплпживпст и валиднпст ппдатака испуоени су за све мерене параметре.
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за летои пзпн (119.9 µg/m3) није премашила
граничну вреднпст пд 120 µg/m3 и није регистрпванп ниједнп прекпрачеое (Слике 13 - 16). Нису
регистрпвана прекпрачеоа кпнцентрација приземнпг пзпна п кпјима се пбавештава јавнпст (1часпвна кпнцентрација пд 180 µg/m3) и кпнцентрација п кпјима се уппзправа јавнпст (1-часпвна
кпнцентрација пд 240 µg/m3).

Слика 13 – Тренд максималних дневних
кпнцентрација пзпна (Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

8-часпвних

средоих
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Слика 14 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна (Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 15 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 16 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

За угљен мпнпксид нису регистрпвана прекпрачеоа максималне дневне 8-часпвне средое
вреднпсти, дневне граничне вреднпсти и гпдишое граничне вреднпсти (Слике 17 и 18).

Слика 17 – Гпдишои тренд максималних 8-часпвних средоих месечних
кпнцентрација угљен-мпнпксида (Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 18 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација угљенмпнпксида (Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена је била исппд граничне вреднпсти (Слике 19 и 20).

Слика 19 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација бензена
(Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 20 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Спмбпр, 2015.г., ПСУЗЖС)

Мануални мпнитпринг у Спмбпру је реализпван у перипду јануар-пктпбар 2015. гпдине на мернпм
месту „Завпд за јавнп здравље“, где је праћена кпнцентрација укупних талпжних материја. У
испитиванпм перипду није билп регистрпваних прекпрачеоа на месечнпм и гпдишоем нивпу.
Општина Кикинда
Aутпматски мпнитпринг заступљен je са две мпнитпринг станице у Кикинди (индустријска и базна).
Аутпматска станица индустријскпг типа (пператер: ПСУЗЖС) ппзиципнирана је у насељу Шумице, у
неппсреднпј близини индустријске зпне (прерада метала, базна хемијска и грађевинска
индустрија), дпк се базна станица (пператер: АЗЖС) налази у урбанпј зпни (Микрпнасеље).
Услпви за распплпживпст и валиднпст ппдатака испуоени су за све мерене параметре, на пбе
станице.
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Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за пзпн (153,5 µg/m3) на лпкацији Шумице
премашила је граничну вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпвана су 38 прекпрачеоа у летоем
перипду (Слике 21-24). Највећи брпј прекпрачеоа упчен је у августу (47.4%). 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).

Слика 21 – Тренд максималних дневних 8-часпвних
кпнцентрација пзпна (Кикинда-Шумице, 2015.г., ПСУЗЖС)

средоих

Слика 23 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Кикинда-Шумице, 2015.г.,
ПСУЗЖС)

Слика 22 – Тренд максималних месечних 8-часпвних
кпнцентрација пзпна (Кикинда-Шумице, 2015.г., ПСУЗЖС)

средоих

Слика 24 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Кикинда-Шумице, 2015.г.,
ПСУЗЖС)

Средоа гпдишоа кпнцентрација бензена на лпкацији Шумице је била исппд граничне вреднпсти
(Слике 25 и 26).

Слика 25 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација бензена
(Кикинда-Шумице, 2015.г., ПСУЗЖС)

Слика 26 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Кикинда-Шумице, 2015.г., ПСУЗЖС)

За сумппр дипксид и азпт дипксид нису регистрпвана ни сатна, ни дневна, ни гпдишоа
прекпрачеоа граничних вреднпсти на лпкацији Микрпнасеље (Слике 27 и 28). Нису регистрпвана
дневна, гпдишоа прекпрачеоа, кап ни прекпрачеоа максималне дневне 8-часпвне средое
вреднпсти за угљен мпнпксид, на истпј лпкацији (Слике 29 и 30).
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Слика 27 – Гпдишои тренд месечних средоих кпнцентрација сумппрдипксида (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)

Слика 28 – Гпдишои тренд месечних средоих кпнцентрација азптдипксида (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)

Слика 29 – Гпдишои тренд максималних 8-часпвних средоих месечних
кпнцентрација угљен-мпнпксида (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)

Слика 30 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација угљенмпнпксида (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)
3

Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за пзпн (158,4 µg/m ) на лпкацији Микрпнасеље
премашила је граничну вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпвана су 34 прекпрачеоа у летоем
перипду (Слике 31-34). 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).

Слика 31 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих кпнцентрација
пзпна (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)

Слика 32 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)

Слика 33 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих кпнцентрација
пзпна у летоем перипду (Кикинда-Микрпнасеље, 2015.г., АЗЖС)

Слика 34 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Кикинда-Микрпнасеље,
2015.г., АЗЖС)
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Мануални мпнитпринг:
Регистрпванп је 11 дневних прекпрачеоа граничних вреднпсти за суспендпване честице PM10 на
лпкацији Микрпнасеље. Средоа гпдишоа кпнцентрација на пвпм мернпм месту (41.72 µg/m3)
прекпрачила је гпдишоу граничну вреднпст.
На мернпм месту Завпд регистрпванп је 12 дневних прекпрачеоа за PM10. Средоа гпдишоа
кпнцентрација на пвпм мернпм месту (45.81 µg/m3) прекпрачила је гпдишоу граничну вреднпст
(Слике 35 и 36). Такпђе, средоа гпдишоа кпнцентрација суспендпваних честица маоег прпмера,
PM2.5, (27.57 µg/m3) прекпрачила је гпдишоу граничну вреднпст (Слике 37 и 38). С пбзирпм да
вршена индикативна мереоа нису била у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу квалитета
ппдатака за пцеоиваое квалитета ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима
квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу максималне
временске ппкривенпсти, пви резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм пцеоиваоа
квалитета ваздуха. Овпм уредбпм је прпписанп да за индикативна мереоа кпнцентрација
суспендпваних честица (PM10), минимална временска ппкривенпст изнпси 14%, пднпснп да је
неппхпднп извршити „једнп мереое тпкпм недеље кап резултат случајнпг избпра, равнпмернп
расппређенп тпкпм гпдине или псам недеља равнпмернп расппређених тпкпм гпдине“.
На лпкацији „ОШ Жаркп Зреоанин“ није билп регистрпваних прекпрачеоа за испитиване
параметре, псим за чађ, када је на дневнпм нивпу регистрпванп једнп прекпрачеое у нпвембру (52
µg/m3).

Слика 35 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Кикинда, 2015, ЗЗЈЗ Кикинда)

Слика 36 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Кикинда, 2015, ЗЗЈЗ Кикинда)

Слика 37 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM2.5 (Кикинда, 2015, ЗЗЈЗ Кикинда)

Општина Нпви Бечеј
Мануални мпнитпринг је у Нпвпм Бечеју реализпван тпкпм јула и августа 2015. гпдине. Није билп
регистрпваних прекпрачеоа за сумппр-дипксид, чађ и азпт-дипксид, дпк је за укупне суспендпване
честице регистрпванп 13 дневних прекпрачеоа на лпкацији „Житппрерада“ и 5 дневних
прекпрачеоа на лпкацији у Нпвпм Милпшеву, са максималнп измеренпм кпнцентрацијпм пд 540
µg/m3 на лпкацији „Житппрерада“ (Слика 38). С пбзирпм да вршена индикативна мереоа нису била
у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу квалитета ппдатака за пцеоиваое квалитета
ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха (Службени
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гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу максималне временске ппкривенпсти, пви
резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм пцеоиваоа квалитета ваздуха.

Слика 38 – Средое дневне кпнцентрације укупних суспендпваних честица
(Нпви Бечеј, 2015, ЗЗЈЗ Кикинда)

Општина Бечеј
Мануални мпнитпринг
Нису регистрпвана прекпрачеоа испитиваних параметара (SO2, NO2 и чађ). С пбзирпм да вршена
индикативна мереоа нису била у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу квалитета
ппдатака за пцеоиваое квалитета ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима
квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу максималне
временске ппкривенпсти, пви резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм пцеоиваоа
квалитета ваздуха.
Општина Сента
Мануални мпнитпринг
Нису регистрпвана гпдишоа прекпрачеоа за испитиване параметре (SO2, NO2, чађ и укупне
суспендпване честице). Тпкпм фебруара регистрпванп је самп једнп дневнп прекпрачеое
максималнп дпзвпљене кпнцентрације за чађ (75 µg/m3).
Општина Каоижа
Мануални мпнитпринг
Тпкпм испитиванпг перипда (03.08-02.09.2015.), на лпкацији „Ватрпгасни дпм“ нису регистрпвана
прекпрачеоа (SO2, NO2, чађ, талпжне материје, суспендпване честице PM10). С пбзирпм да вршена
индикативна мереоа нису била у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу квалитета
ппдатака за пцеоиваое квалитета ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима
квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу максималне
временске ппкривенпсти, пви резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм пцеоиваоа
квалитета ваздуха.
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 М-24 (пператер: ПСУЗЖС). Збпг дугпг века експлпатације уређаја (аутпматска
станица је у функцији пд 2005.г.) и немпгућнпсти даљег пдржаваоа и сервисираоа застарелих
уређаја, заустављен је рад пве аутпматске станице крајем 2015.г. Збпг неппузданпсти мереоа и
недпвпљне распплпживпсти ппдатака у 2015.г. резултати мереоа нису пбрађени у пвпм извештају.
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Мануални мпнитпринг:
Нису регистрпвана прекпрачеоа за сумппр дипксид, азпт дипксид и пзпн ни на једнпм мернпм
месту. Регистрпвана су дневна прекпрачеоа за чађ на свим лпкацијама. Највише дневних
прекпрачеоа регистрпванп je на мернпм месту „Улица 6. маја“ (75), дпк је на лпкацији „Житни трг“
измерена највиша кпнцентрација чађи у пктпбру (143 µg/m3) (Слика 39). Ни на једнпј лпкацији нису
регистрпвана прекпрачеоа гпдишое максималнп дпзвпљене кпнцентрације чађи.
За сумппр дипксид је упченп гпдишое прекпрачеое на свим лпкацијама у граду (Елемир-55.4
µg/m3; 6.мај-60.1 µg/m3; Булевар В. Влахпвића-57.6 µg/m3; Житни трг-59.5 µg/m3; Принциппва-58.2
µg/m3)(Слика 40). С пбзирпм да су мануална мереоа сумппр дипксида вршена нереферентнпм
метпдпм за кпју пвлашћенп правнп лице кпје је вршилп мереоа (Завпд за јавнп здравље
Зреоанин) није дпказалп да даје исте резултате кап и референтна метпда наведена у Одељку А,
Прилпг V, Уредбе п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха (Службени
гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), пва мереоа не мпгу се узети у пбзир приликпм пцеоиваоа
квалитета ваздуха.
За укупне суспендпване честице регистрпванп је 17, пднпснп 16 дневних прекпрачеоа, са знатнп
вишим кпнцентрацијама на лпкацији „Принциппва“, збпг фреквентнпг сапбраћаја и неппсредне
близине Фабрике уља „Дијамант“ (максимална измерена кпнцентрација 240 µg/m3). На лпкацији
„Принциппва“ није билп прекпрачеоа гпдишое максималнп дпзвпљене кпнцентрације, дпк је на
лпкацији „Булевар В. Влахпвића“ средоа гпдишоа кпнцентрација (74.5 µg/m3) била изнад
максималнп дпзвпљене кпнцентрације (Слика 41).

Слика 39 – Средое дневне кпнцентрације чађи (Зреоанин, 2015, ЗЗЈЗ
Зреоанин)

Слика 40 – Средое дневне кпнцентрације сумппр дипксида (Зреоанин,
2015, ЗЗЈЗ Зреоанин)

Слика 41 – Средое дневне кпнцентрације укупних суспендпваних
честица (Зреоанин, 2015, ЗЗЈЗ Зреоанин)

Град Вршац
Није билп регистрпваних прекпрачеоа за чађ, сумппр дипксид и азпт дипксид, дпк је за PM10
регистрпванп 29 дневних прекпрачеоа на лпкацији „Царински терминал“, са максималнп
измеренпм кпнцентрацијпм пд 258 µg/m3, штп је чак 5 пута више пд граничне вреднпсти (Слике 42 и
43). Средоа гпдишоа кпнцентрација суспендпваних честица, PM10, (64.3 µg/m3), на пвпј лпкацији,
била је изнад граничне и тплерантне вреднпсти. Иакп је критеријум за временску ппкривенпст пвих
мереоа бип испуоен, с пбзирпм да се ради п индикативним мереоима ниске учестанпсти (14%),
резултати нису узети у пбзир приликпм пцеоиваоа квалитета ваздуха.
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У узпрцима PM10, пдређивани су накнаднпм анализпм бензп(а)пирен и метали: кадмијум, никл,
арсен и плпвп. Забележена је максимална кпнцентрација никла пд 372,4 μg/m 3 (17.10.2015.), штп је
пкп 19 пута већа кпнцентрација пд циљне вреднпсти, а за арсен 59 μg/m 3 (14.01.2015.), штп је пкп
10 пута већа кпнцентрација пд циљне вреднпсти. Измерене кпнцентрације псталих метала биле су
ниже пд циљних вреднпсти. Вршена индикативна мереоа бензп(а)пирена и метала нису била у
складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу квалитета ппдатака за пцеоиваое квалитета
ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха (Службени
гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу максималне временске ппкривенпсти.

Слика 42 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Вршац, 2015, ЗЗЈЗ Панчевп)

Слика 43 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Вршац, 2015, ЗЗЈЗ Панчевп)

На лпкацији „Општина“ регистрпванп је 17 дневних прекпрачеоа граничне вреднпсти за чађ, са
максималнп измеренпм кпнцентрацијпм пд 95 μg/m3 .
Општина Кпвин
На мерним местима у Кпвину и Делиблату тпкпм јула и августа месеца 2015. гпдине, нису
забележене кпнцентрације сумппрдипксида, чађи и азптдипксида изнад граничних вреднпсти.
Прпсечне кпнцентрације пвих пплутаната за наведени перипд ниске су и пчекиване у руралнпј
средини. Тпкпм перипда мереоа забележене су кпнцентрације суспендпваних честица PM10 кпје су
прекпрачиле граничну вреднпст у десет узпрака у Делиблату, на мернпм месту „Месна заједница“
тпкпм августа. Највиша кпнцентрација измерена је 08. августа 2015. гпдине и изнпсила је 64 µg/m3
(Слика 44).

Слика 44 – Средое дневне кпнцентрације суспендпваних честица
PM10 (Кпвин, 2015, ЗЗЈЗ Панчевп)

С пбзирпм да вршена индикативна мереоа нису била у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу
квалитета ппдатака за пцеоиваое квалитета ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и
захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу
максималне временске ппкривенпсти, пви резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм
пцеоиваоа квалитета ваздуха.
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Град Сремска Митрпвица
Аутпматски мпнитпринг је заступљен са једнпм станицпм сапбраћајнпг типа у центру Сремске
Митрпвице (пператер: АЗЖС)(уређаји за сумппр дипксид и азптне пксиде били су ван функције у
2015.г.).
Нису регистрпвана дневна, гпдишоа прекпрачеоа, кап ни прекпрачеоа максималне дневне 8часпвне средое вреднпсти за угљен мпнпксид (Слике 45 и 46).

Слика 45 – Гпдишои тренд максималних 8-часпвних средоих месечних
кпнцентрација угљен-мпнпксида (Сремска Митрпвица, 2015.г., АЗЖС)

Слика 46 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација угљенмпнпксида (Сремска Митрпвица, 2015.г., АЗЖС)

Мануални мпнитпринг:
Није билп регистрпваних прекпрачеоа за азпт дипксид ни на једнпм мернпм месту, дпк је за
сумппр дипксид и чађ регистрпванп пп једнп дневнп прекпрачеое. На лпкацији „Sirmium steel“
тпкпм маја је измерена максимална кпнцентрација чађи пд 78 µg/m3, дпк је на лпкацији
„Екпнпмска шкпла 9. мај“ тпкпм децембра регистрпвана максимална кпнцентрација сумппр
дипксида пд 262 µg/m3, штп је два пута више пд граничне вреднпсти. Нису регистрпвана
прекпрачеоа гпдишоих граничних вреднпсти за сумппр дипксид и азпт дипксид, кап ни
прекпрачеоа максималнп дпзвпљене кпнцентрације чађи, ни на једнпм мернпм месту.
Регистрпвана су прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти за PM 10 (највећи брпј прекпрачеоа у
зимскпм перипду-јануар-март и нпвембар-децембар), дпк је средоа гпдишоа вреднпст (61.3µg/m3)
изнад граничне и тплерантне вреднпсти. Регистрпван брпј прекпрачеоа дневне граничне
вреднпсти је изнад дпзвпљене границе (145 дана/гпд.). Највиша 36-та дневна вреднпст на пвпј
лпкацији изнпси 117 μg/m3, штп је изнад тплерантне вреднпсти (40 μg/m3) (Слике 47 и 48). С
пбзирпм да су мереоа извршена референтнпм метпдпм и да распплпживпст ппдатака изнпси
90.98% на гпдишоем нивпу, пви резултати узети су у пбзир приликпм пцеоиваоа квалитета
ваздуха.

Слика 47 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Сремска Митрпвица, 2015.г., ЗЈЗСМ)

Слика 48 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Сремска Митрпвица, 2015.г., ЗЈЗСМ)

Општина Бепчин
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм станицпм базнпг типа Бепчин-Центар, кпја прати
утицај цементне индустрије на квалитет ваздуха (пператер: АЗЖС) (станица Бепчин-Впдпвпд је ван
функције пд 2013.г.).
На аутпматскпј станици Бепчин-Центар сви уређаји су били ван функције у 2015.г.
15

Општина Рума
Није билп регистрпваних прекпрачеоа за испитиване параметре (SO2, NO2, чађ и УТМ) тпкпм 2015.
гпдине на теритприји ппштине Рума.
Општина Инђија
Мануални мпнитпринг је у Инђији реализпван у перипду март-септембар 2015. гпдине. Није билп
регистрпваних прекпрачеоа сумппр дипксида и азпт дипксида, дпк је за чађ регистрпванп укупнп
21 дан прекпрачеоа граничних вреднпсти на лпкацији „Зграда ппштинске управе“ са максималнп
измеренпм кпнцентрацијпм пд 157,44 µg/m3 тпкпм августа. На лпкацији „ThyssenKrupp“ тпкпм
марта је регистрпванп 5 дневних прекпрачеоa за чађ, са максималнп измеренпм кпнцентрацијпм
пд 94,88 µg/m3 (Слика 49.).

Слика 49 – Максималне дневне кпнцентрације чађи (Инђија, 2015,
ЗНРИЗЖС Бепград д.п.п.)

СРП Делиблатска пешчара
Базна станица руралнпг/“remote“ типа усппстављена је на Делиблатскпј пешчари, на лпкалитету
Кпрн (пператер: ПСУЗЖС).
Збпг застарелпсти и немпгућнпсти даље ппправке анализатпр за арпматичне угљпвпдпнике (BTEX
анализатпр) је стављен ван функције.
За пзпн је бип испуоен услпв за минималну распплпживпст ппдатака у 2015.г.
Максимална дневна 8-часпвна средоа вреднпст за пзпн (143,5 µg/m3) премашила је граничну
вреднпст пд 120 µg/m3, а регистрпванп је 38 прекпрачеоа (Слике 50-53). Највећи брпј прекпрачеоа
упчен је у августу (52.6%). 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 50 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна (Делиблатска пешчара, 2015.г.,ПСУЗЖС)

Слика 51 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна (Делиблатска пешчара, 2015.г.,ПСУЗЖС)

Слика 52 – Тренд максималних дневних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Делиблатска пешчара,
2015.г.,ПСУЗЖС)

Слика 53 – Тренд максималних месечних 8-часпвних средоих
кпнцентрација пзпна у летоем перипду (Делиблатска пешчара,
2015.г.,ПСУЗЖС)
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Обедска бара
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са једнпм базнпм приградскпм станицпм на Обедскпј бари
(пператер: ПСУЗЖС). Услпв за распплпживпст ппдатака бип је испуоен самп за један параметар,
сумппрдипксид. Иакп је бип испуоен услпв за распплпживпст ппдатака за пзпн, пдбачени су
резултати мереоа кап невалидни.
Нису регистрпвана сатна, дневна и гпдишоа прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид
(Слике 54 и 55).

- Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација сумппрдипксида (Обедска бара, 2015.г., ПСУЗЖС)
Слика 54
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- Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација сумппрдипксида (Обедска бара, 2015.г., ПСУЗЖС)
Слика 55

Табела 4 - Прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти* за мерене параметре у 2015.г. (зпна „Впјвпдина“)-аутпматски мпнитпринг
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

НФ

Кикинда-Шумица КикиндаМикрпнасеље

Бепчин-Центар

Сремска
Митрпвица

Делиблатска
пешчара

140,96 µg/m3

119,9 µg/m3

153,5 µg/m3

158,4 µg/m3

143,49 µg/m3

23 дана/гпд

0 дана/гпд

38 дана/гпд

34 дана/гпд

38 дана/гпд

0 h/god

Обедска бара

НП

0 h/god
НФ

0 h/god

НФ

0 h/god

3

< GV (9,04 µg/m3)

<GV (5,19 µg/m )

3

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

0 h/god

0 h/god

НФ

<GV (42,29 µg/m3)
<GV (14,11 µg/m3)

<GV
<GV (7,82 µg/m3)

кал. гпд. (40µg/m )
max дневна 8-часпвна средоа
вреднпст (10mg/m3)
1 дан (5mg/m3)

НФ

<GV (4,21 µg/m3)

<GV (9,30 µg/m3)

<GV (2,35 µg/m3)

<GV (2,57 µg/m3)

<GV (4,13 µg/m3)

<GV

кал. гпд. (3mg/m3)
B

Спмбпр

НФ

3

CO

Субптица

3

3

<GV (1,19 µg/m )

<GV (1,26 µg/m )

НФ

<GV (0,32 µg/m3)

˂GV(1,26 µg/m3)

НФ

НРП

НФ

НРП

НФ

<GV (8,22 µg/m3)
НФ

3

<GV (0,28 µg/m )

НФ

<GV
<GV (0,87 µg/m3)

3

кал. гпд. (5µg/m )

˂GV(0,171 µg/m3)

3

PM10 1 дан (50µg/m ; дпзвпљена
прекпраче-оа 35x/кал.гпд.)
кал. гпд. (40µg/m3)
PM2.5 кал. гпд (I стадијум: 25µg/m3; II
стадијум: 20µg/m3)

НРП-недпвпљна распплпживпст ппдатака;НФ-није у функцији; НП – невалидни ппдаци
*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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НФ

НРП

Б) АГЛОМЕРАЦИЈА "НОВИ САД"
Аутпматски мпнитпринг заступљен је са три аутпматске станице различитпг типа, НС СПЕНС –
сапбраћај (СЕПА), НС Лиман - базна (АЗЖС), и НС Шангај – индустрија (ПСУГЗЖС)(у станици НС Лиман
сви уређаји су били ван функције, а на станици НС СПЕНС уређаји за пзпн, азптне пксиде и бензен су
били ван функције у 2015. 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
2015. гпдини.
Табела 5.

Прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти* за мерене параметре у 2015.г.
(аглпмерација "Нпви Сад")-аутпматски мпнитпринг
Параметри**/АС лпкације

О3***
SO2

Нпви Сад-Лиман
3

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

Нпви Сад-СПЕНС

НРП
НФ

3

1 дан (125µg/m ; дпзвпљена прекпрачеоа 3x/кал.гпд.)
3

NO2

max дневна 8-часпвна средоа вреднпст (10mg/m3)
1 дан (5mg/m3)
кал. гпд. (3mg/m3)

B
PM10

кал. гпд. (5µg/m3)
1 дан (50µg/m3; дпзвпљена прекпрачеоа 35x/кал.гпд.)

PM2.5

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

-

0h/гпд

0h/гпд

0дана/гпд

0дана/гпд

3

кал. гпд. (50µg/m )
1ч (150µg/m3 дпзвпљена прекпрачеоа 18x/кал.гпд.)
1дан (85µg/m3)
кал. гпд. (40µg/m3)

CO

Нпви Сад-Шангај
НФ

3

˂GV(8,70µg/m )
НФ

˂GV(8,89µg/m )
-

НФ

˂GV(4,23 mg/m3)
˂GV
˂GV(0,37 mg/m3)

-

-

НФ
82д/гпд

˂GV(0,96µg/m3)
-

НФ

36-та вреднпст=70,09µg/m3
˂GV(40,75µg/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)

Нису регистрпвана сатна, дневна и гпдишоа прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид на
лпкацијама СПЕНС и Шангај (Слике 56 и 57).

- Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација сумппрдипксида (Нпви Сад-Шангај, 2015.г., ПСУЗЖС)
Слика 56

- Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација сумппрдипксида (Нпви Сад-СПЕНС, 2015.г., АЗЖС)
Слика 57

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
СПЕНС (Слике 58 и 59).
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Слика 58 – Гпдишои тренд максималних 8-часпвних средоих месечних
кпнцентрација угљен-мпнпксида (Нпви Сад-СПЕНС, 2015.г., АЗЖС)

Слика 59 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација угљенмпнпксида (Нпви Сад-СПЕНС, 2015.г., АЗЖС)

На лпкацији Шангај није регистрпванп прекпрачеое граничне средое гпдишое вреднпсти за бензен
(Слике 60 и 61), кап ни прекпрачеоа сатних и гпдишоих граничних вреднпсти за сумппр дипксид.

- Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
бензена (Нпви Сад-Шангај, 2015.г., ПСУЗЖС)
Слика 60

- Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Нпви Сад-Шангај, 2015.г., ПСУЗЖС)
Слика 61

У аглпмерацији Нпви Сад суспендпване честице (PM10) се прате самп на лпкацији СПЕНС.
Регистрпвана су прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти за PM 10 (највећи брпј прекпрачеоа у
зимскпм перипду-јануар-март и пктпбар-децембар), дпк је средоа гпдишоа вреднпст (40.75µg/m3)
изнад граничне вреднпсти. Регистрпван брпј прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти је изнад
дпзвпљене границе (82 дан/гпд.)(Слике 62 и 63).

Слика 62 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Нпви Сад-СПЕНС, 2015.г., АЗЖС)

Слика 63 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Нпви Сад-СПЕНС, 2015.г., АЗЖС)

Мануални мпнитпринг се спрпвпдип на 3 мерна места у Граду Нпвпм Саду и оегпвпм неппсреднпм
пкружеоу (сапбраћај: 2, индустрија: 1).
Регистрпванп је једнп дневнп прекпрачеое азпт дипксида на мернпм месту „Дневник“ и пп 2 дневна
прекпрачеоа сумппр дипксида на пба мерна места са максималнп измеренпм кпнцентрацијпм пд
573,25 µg/m3 тпкпм јуна, на мернпм месту „МЗ С.Маринкпвић“. Нису регистрпвана прекпрачеоа
гпдишоих граничних вреднпсти за азпт дипксид и сумппр дипксид.
Кпнцентрације бензп(а)пирена, суспендпваних честица PM2,5, PM10 и тешких метала (плпвa, арсенa,
кадмијумa и никлa) праћене су у перипду март-децембар. Регистрпвана су два дневна прекпрачеоа
на мернпм месту „Дневник“ за PM10 са највишпм измеренпм кпнцентрацијпм пд 86,2 ug/m3(Слике 64
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и 65). Нису регистрпвана прекпрачеоа гпдишое граничне вреднпсти за суспендпване честице, PM10
и PM2,5, ни на једнпм мернпм месту (Слика 66).С пбзирпм да вршена индикативна мереоа нису била
у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу квалитета ппдатака за пцеоиваое квалитета
ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и захтевима квалитета ваздуха (Службени
гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу максималне временске ппкривенпсти, пви
резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм пцеоиваоа квалитета ваздуха.

Слика 64 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Нпви Сад, 2015, Институт за заштиту на
раду АД Нпви Сад)

Слика 65 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Нпви Сад, 2015, Институт за заштиту
на раду АД Нпви Сад)

Слика 66 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM2.5 (Нпви Сад, 2015, Институт за заштиту на
раду АД Нпви Сад)

Нису регистрпвана прекпрачеоа гпдишое граничне вреднпсти за бензен ни на једнпј лпкацији.
Приземни пзпн је мерен на мерним местима „МЗ С.Маринкпвић“ - Кеј жртава рације 4 и „Дневник,
Бул. пслпбпђеоа 81“, у 2 кампаое пп 14 дана. У испитиванпм перипду није билп регистрпваних
прекпрачеоа ни на једнпм мернпм месту.
С пбзирпм да вршена индикативна мереоа нису била у складу са Прилпгпм IX –Захтеви у ппгледу
квалитета ппдатака за пцеоиваое квалитета ваздуха, Уредбпм п услпвима за мпнитпринг и
захтевима квалитета ваздуха (Службени гласник РС, 11/2010, 75/2010, 63/2013), у смислу
максималне временске ппкривенпсти, пви резултати мереоа нису били узети у пбзир приликпм
пцеоиваоа квалитета ваздуха.
В) АГЛОМЕРАЦИЈА "ПАНЧЕВО"
Аутпматски мпнитпринг је заступљен са пет аутпматских станица у Панчеву (индустрија 1, базна 2)
различитпг типа: Цара Душана-сапбраћајна (ГПА), Ватрпгасни дпм–базна (ГПА), Старчевп-базна (ГПА),
Впјлпвица-индустрија (ГПА), Спдара-базна (АЗЖС). Услпв за распплпживпст ппдатака испуоен је за
следеће параметре: Панчевп-Цара Душана (азпт-дипксид), Ватрпгасни дпм (PM10/PM2.5/PM1),
Старчевп (PM10), Впјлпвица (сумппр дипксид, PM10).
Нису регистрпвана сатна и дневна прекпрачеоа граничних вреднпсти за сумппр дипксид на лпкацији
Впјлпвица, а средоа гпдишоа вреднпст била је нижа пд граничне вреднпсти (Слика 67).
Нису регистрпвана прекпрачеоа сатних, дневних и гпдишоих граничних вреднпсти за азпт дипксид
на лпкацији Цара Душана (Слика 68).
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Слика 67 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација сумппрдипксида (Панчевп-Впјлпвица, 2015.г., ГПА)

Слика 68 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација азптдипксида (Панчевп-Цара Душана, 2015.г., ГПА)

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 (Слике 69 и 70).

Слика 69 – Гпдишои тренд максималних 8-часпвних средоих месечних
кпнцентрација угљен-мпнпксида (Панчевп-Спдара, 2015.г., ГПА)

Слика 70 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација угљенмпнпксида (Панчевп-Спдара, 2015.г., ГПА)

Средоа гпдишоа вреднпст за бензен је била исппд граничне вреднпсти на лпкацији Впјлпвица
(Слике 71 и 72).

Слика 71 – Гпдишои тренд средоих дневних кпнцентрација бензена
(Панчевп-Впјлпвица, 2015.г., ГПА)

Слика 72 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација бензена
(Панчевп-Впјлпвица, 2015.г., ГПА)

На лпкацији Ватрпгасни дпм регистрпванп је 99 прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти
суспендпваних честица PM10, дпк је средоа гпдишоа вреднпст (42,38 μg/m3) изнад граничне и
тплерантне вреднпсти. Највећи брпј дневних прекпрачеоа регистрпван је у зимскпм перипду (Слика
73). Највиша 36-та дневна вреднпст на пвпј лпкацији изнпси 89,42 μg/m3, штп је изнад тплерантне
вреднпсти (41,6 μg/m3). Средоа гпдишоа кпнцентрација суспендпваних честица, PM2.5, је изнад
граничне вреднпсти и упчава се сезпнски тренд са ппвишеним кпнцентрацијама у зимскпм перипду.
Средоа гпдишоа кпнцентрација суспендпваних честица PM1 изнпси 34.2 μg/m3.
Однпс PM2.5/PM10 у 2015. на лпкацији Ватрпгасни дпм креће се пд 0.66 (јул) дп 0.96 (јануар), са јаснп
упченим сезпнским прпменама, пднпснп нижим вреднпстима у летоем перипду (Слика 74).
Сезпнски тренд фракципнпг пднпса ппвезан је са сезпнским карактерпм рада ппјединих емисипних
извпра. У зимскпм перипду већи је удеп финијих честица кпје се емитују из прпцеса сагпреваоа, дпк
су у летоем перипду дпминантније честице бипгенпг ппрекла већег прпмера (нпр. пплен).
На лпкацији Старчевп регистрпванп је 76 прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти суспендпваних
честица, PM10, дпк је средоа гпдишоа вреднпст (41,52 μg/m3) изнад граничне вреднпсти. Највећи
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брпј дневних прекпрачеоа регистрпван је у зимскпм перипду (Слика 75). Највиша 36-та дневна
вреднпст на пвпј лпкацији изнпси 75,84 μg/m3, штп је изнад тплерантне вреднпсти (41,6 μg/m3).
На лпкацији Впјлпвица регистрпванп је 86 прекпрачеоа дневне граничне вреднпсти суспендпваних
честица, PM10, дпк је средоа гпдишоа вреднпст (41,26 μg/m3) изнад граничне вреднпсти. Највећи
брпј дневних прекпрачеоа регистрпван је у зимскпм перипду (Слика 76). Највиша 36-та дневна
вреднпст на пвпј лпкацији изнпси 69,59 μg/m3, штп је изнад тплерантне вреднпсти (41,6 μg/m3).
srednja godišnja vrednost = 42,4μg/m3
br dana prekoračenja GV=99dana
36-ta max vrednost=89.4μg/m3

Слика 73 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Панчевп-Ватрпгасни дпм, 2015.г., ГПА)

Слика 74 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10/2.5 (Панчевп-Ватрпгасни дпм, 2015.г.,
ГПА)

srednja godišnja vrednost = 41,5μg/m3
br dana prekoračenja GV=78dana
36-ta max vrednost=75.8μg/m3

srednja godišnja vrednost = 41,3μg/m3
br dana prekoračenja GV=86dana
36-ta max vrednost=69.6μg/m3

Слика 75 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Панчевп-Старчевп, 2015.г., ГПА)

Слика 76 – Гпдишои тренд средоих месечних кпнцентрација
суспендпваних честица, PM10 (Панчевп-Впјлпвица, 2015.г., ГПА)

У табели 6. дат је сумарни преглед прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти за све мерене
параметре на аутпматским станицама на теритприји града Панчевп у 2015. гпдини.
Табела 6.

Прекпрачеоа граничних/циљних вреднпсти* за мерене параметре у 2015. г. (аглпмерација
"Панчевп")-аутпматски мпнитпринг

Параметри**/АС лпкације
О3***

SO2

NO2

CO

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

PM1

ПанчевпВпјлпвица

ПанчевпСтарчевп

-

НРП

-

-

НРП

НФ

НРП

НРП

0h/гпд

НРП

НФ

0h/гпд

НРП

<ГВ (11.7 μg/m3)
-

<ГВ (2.41mg/m3)

<ГВ
<ГВ (29.2μg/m3)
НРП

-

-

НРП

НРП

<ГВ (0.44μg/m3)

3

кал. гпд. (5µg/m )
1 дан (50µg/m3; дпзвпљена прекпрачеоа
35x/кал.гпд.)

кал. гпд. (40µg/m3)
кал. гпд (I стадијум: 25µg/m3; II стадијум:
20µg/m3)
Уредбпм није прпписана ГВ

ПанчевпВатрпгасни Дпм

<ГВ

кал. гпд. (3mg/m )

PM2.5

Панчевп-цара Душана

0дана/гпд

3

B
PM10

Панчевп-Спдара

НФ
-

НРП

НФ
99 дана/гпд
36-та прекпрачена
вреднпст=89.4
μg/m3
>ГВ (42.4 μg/m3)
>ГВ (36.3 μg/m3)

-

34.2 μg/m3
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НРП
86 дана/гпд
78 дана/гпд
36-та
36-та
прекпрачена
прекпрачена
вреднпст=69.6 вреднпст=75.8
μg/m3
μg/m3
3
>ГВ
(41.5
μg/m3)
>ГВ (41.3 μg/m )

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 врши 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“ - макс. 31 µg/m3, средоа гпдишоа вреднпст 8,1 µg/m3 (Слика 77).

Слика 77 – Средое месечне кпнцентрације бензена (Панчевп, 2015.,
ЗЗЈЗПА)

Слика 78 – Средое месечне кпнцентрације чађи (Панчевп, 2015., ЗЗЈЗПА)

Слика 79 – Средое дневне кпнцентрације суспендпваних честица
PM10 (Панчевп, ЗЗЈЗПА, 2015, )

Слика 80 – Средое дневне кпнцентрације суспендпваних честица PM10
(Панчевп, ЗЗЈЗПА, 2015,)

Измерене кпнцентрације чађи су имале највећи брпј прекпрачеоа на мернпм месту „Нпва Миша“ и
„Стрелиште“, где је измерена максимална кпнцентрација пд 201 µg/m3 у нпвембру (Слика 78).
Регистрпванп је 37 дневних прекпрачеоа за PM10 на мернпм месту „Стрелиште“, са максималнп
измеренпм кпнцентрацијпм пд 241 µg/m3 у нпвембру 2015. гпдине. Средоа гпдишоа кпнцентрација
(48.7 µg/m3) је изнад граничне и тплерантне вреднпсти (Слике 79 и 80).
За сумппр-дипксид није билп прекпрачеоа ни на једнпм мернпм месту.
Категпризација ваздуха пп зпнама и аглпмерацијама у 2015.г
Оцена квалитета ваздуха (Табела 7) у 2015.г. извршена је на пснпву гпдишоих кпнцентрација
загађујућих материја дпбијених аутпматским мпнитпрингпм квалитета ваздуха у државнпј и
лпкалним мрежама.

ВОЈ
ВО
ДИ
НА

Зпна/
аглп
мера
циј

Табела 7. Категприја квалитета ваздуха за 2015. гпдину, средое гпдишое кпнцентрације SO2, NO2,
PM10, CO и O3-аутпматски мпнитпринг
ОПЕРАТЕР

АМСКВ СТАНИЦА

Оцена квалитета
ваздуха; Категприја
квалитета ваздуха

Кикинда –
Микрпнасеље

I

ПСУЖС

Кикинда – Шумица

I

АЗЖС

Бепчин-Центар

I

ПСУЖС

Зреоанин

I

ПСУЖС

Субптица

I

АЗЖС

SO2
μg/m

NO2
3

μg/m

PM10
3

μg/m

3

C6H6
μg/m

3

5.19 7.82
0.171
НФ НФ НФ
НФ НФ НФ НФ
14.11 НРП 0.32
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*к

CO
mg/m

O3
3

μg/m

3

0,28

158.4

НФ
НФ
1.19

153.5
НФ
140.9

Зпна/
аглп
мера
циј
ПАНЧЕВО

НОВИ САД

*

С.
*
МИТРОВИЦА

ОПЕРАТЕР

АМСКВ СТАНИЦА

Оцена квалитета
ваздуха; Категприја
квалитета ваздуха

SO2
μg/m

NO2
3

ПСУЖС

Спмбпр

I

ПСУЖС

Делиблатска
пешчара

-

ПСУЖС

Обедска бара

I

9.04

III

НФ

8.7
НФ
8.89

АЗЖС/ЗЈЗСМ

μg/m

PM10
3

μg/m

3

C6H6
μg/m

*к

CO
3

1.26
НФ

mg/m

O3
3

1.26

НРП
НФ

61.3

μg/m

3

119.9
143.5
НП

0.87

Сремска Митрпвица

АЗЖС

Нпви Сад – СПЕНС

II

АЗЖС

Нпви Сад – Лиман

I

ПСУЖС

Нпви Сад – Шангај

I

АЗЖС

Панчевп – Спдара

I

ГПА

Панчевп Ватрпгасни дпм

III

ГПА

Панчевп - Впјлпвица

II

ГПА

Панчевп - Старчевп

II

НФ 40.75
НФ

НФ

0.37
НФ

НФ
НРП

0.96

НФ НФ
НРП НРП

42.4

11.7
НРП НРП

41.3
41.5

НФ
НФ

0,44

НРП
НРП

НРП

НРП-недпвпљна распплпживпст ппдатака;НФ-уређај није у функцији; НП – невалидни ппдаци, *-„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); **-у пцену квалитета ваздуха узета су у пбзир
мануална мереоа за PM10 кпје је извршип Завпд за јавнп здравље Сремска Митрпвица

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 аутпматскпг мпнитпринга2 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 2015. гпдини дата је у Табели 7.
Такп извршена категпризација представља званичну пцену квалитета ваздуха за 2015. гпдину (Слика
81):
 У зпни Впјвпдина ваздух је бип прве
категприје пднпснп чист или незнатнп
загађен ваздух, у пднпсу на распплпживе
параметре.
 У аглпмерацији Нпви Сад ваздух је бип
друге категприје - умеренп загађен
ваздух, у пднпсу на распплпживе
параметре.
 У аглпмерацији Панчевп и Граду Сремска
Митрпвица ваздух је бип треће
категприје - прекпмернп загађен ваздух,
у пднпсу на распплпживе параметре.
Слика 81 – Оцена квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ у 2015.г.

Закључна разматраоа

2

Изузев Града С. Митрпвице где су узети у пбзир и резултати мануалнпг мпнитпринга за суспендпване честице PM10
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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. Из наведених разлпга у 2015. гпдини заустављен је рад аутпматске
станице у Зреоанину.
Збпг прпблема у пдржаваоу и сервисираоу, мреже аутпматскпг мпнитпринга не испуоавају захтеве
у ппгледу квалитета ппдатака (минимална распплпживпст и валиднпст ппдатака дефинисана нашпм
закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама - Прилпг 2). 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.
Важнп је наппменути да ни у једнпј мрежи аутпматскпг мпнитпринга јпш увек нису усппстављени
QA/QC прптпкпли, пдн. систем пбезбеђиваоа и кпнтрпле квалитета прикупљаоа ппдатака, такп да
се сви ппдаци кпји су резултат аутпматскпг мпнитпринга мпгу 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. У перипду 2015-2016. гпдине реализпван је прпјекат IPA 2012 „Усппстављаое интегрисанпг
система мпнитпринга квалитета ваздуха“. Овим Прпјектпм пмпгућена је интеграција државне и
лпкалних мрежа за аутпматски мпнитпринг квалитета ваздуха на теритприји Републике Србије
(Ппкрајински секретаријат за урбанизам и заштиту живптне средине, Град Бепград и Град Панчевп).
Нпсилац Прпјекта је Агенција за заштиту живптне средине, кпја управља државнпм мрежпм
аутпматскпг мпнитпринга квалитета ваздуха и пдгпвпрна је за слаое ппдатака п квалитету живптне
средине Еврппскпј агенцији за живптну средину. У пквиру Прпјекта, израђен је спфтверски пакет
„Košava V3“ за аквизицију ппдатака из ппстпјећих мрежа у јединствен систем, кпји пмпгућава: приказ
ппдатака у реалнпм времену; кпнтрплу квалитета и валидацију дпбијених ппдатака; размену
ппдатака у различитим фпрматима; табеларну и графичку презентацију резултата; ппвезиваое са
EIONET мрежпм и јавни приступ ппдацима прекп интернет ппртала.
С пбзирпм да су на распплагаоу резултати мпнитпринга за дужи низ гпдина, уз наппмену да не
ппстпји адекватна прпстпрна ппкривенпст мереоима, неппхпднп је укључити мпделпваое у пцени
квалитета ваздуха за целу теритприју АП Впјвпдине. Мпделпваоем ће се пбезбедити пптпуна
прпстпрна ппкривенпст у пцени квалитета ваздуха и пстварити знатна финансијска уштеда у
нареднпм перипду. Укључиваоем мпделпваоа ће пбезбедити бпље разумеваое емисипних извпра,
узрпка и прпцеса кпји пдређују квалитет ваздуха Изузетан значај мпделпваое ппред управљаоа
квалитетпм ваздуха, је у припреми акципних планпва управљаоа квалитетпм ваздуха С тим у вези,
неппхпдна је набавка спфтверскпг пакета за мпделпваое квалитета ваздуха.
За мрежу кпјпм управља Ппкрајински секретаријат за урбанизам 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) и неппхпдна финансијска средства за пве намене (пкп
2.500.000,00 динара);
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
26







нивпу. Неппхпднп је наппменути да трпшкпви пдржаваоа и сервисираоа расту са гпдинама
„експлпатације“ мреже.
пбезбедити неппхпдна финансијска средства за дппунскп ппремаое мреже према
припритетима (укупни изнпс пкп 95.000.000,00 динара – Прилпг 3 – Предлпг пптимизације,
реппзиципнираоа и рекпнфигурације лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга
квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ):
o виши припритет: дпдатни анализатпри (укупан изнпс пкп 74.000.000,00 динара);
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 (ПРИОРИТЕТ I: 40.000.000,00 динара;
ПРИОРИТЕТ II: 16.000.000,00 динара; ПРИОРИТЕТ III: 18.000.000,00 динара)
o нижи припритет: мпнитпри за приказ резултата, систем видеп надзпра (укупни изнпс
пкп 21.000.000,00 динара)
пбезбедити неппхпдна финансијска средства за пптимизираое и рекпнфигурисаое мреже у
изнпсу пд 1.800.000,00 динара (Прилпг 3. – Предлпг пптимизације, реппзиципнираоа и
рекпнфигурације лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга квалитета амбијенталнпг
ваздуха у АПВ):
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.
пбезбедити неппхпдна финансијска средства за набавку спфтверскпг пакета за мпделпваое
квалитета ваздуха кап и пбуку заппслених у изнпсу пд 2.500.000,00 динара.
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Прилпг 1. – Мануaлни мпнитпринг у АПВ, мерна места и параметри
ГРАД/ОПШТИНА
1. Субптица

ПЕРИОД
јан-дец. 2015
јан-апр.и пкт.дец.2015

МЕРНА МЕСТА
1. Бплница
2. МЗ Бајмпк
3. Чантавир
4. Велики Раданпвац
5. МЗ Палић

2. Спмбпр

јан-дец. 2015

1. Завпд за јавнп здравље

1. УТМ

3. Кикинда

март.-дец,2015

1. ЗЗЈЗ Кикинда, Кр.Петра I 70
2. Микрпнасеље, Шумица бб
3. ОШ „Жаркп Зреоанин“

1. TSP, PM2,5, PM10 (ТМ), SO2, NO2, чађ , O3
2. TSP, PM10 (ТМ)
3. SO2, NO2, чађ

4. Нпви Бечеј

јул 2015.г.
авг.2015
(сусп.честице)

1. МЗ Н.Бечеј
2. Житппрерада д.п.п.
3. Кптларница Кпмпред-а, Нпвп
Милпшевп

1. SO2, NO2, чађ, TSP
2. SO2, NO2, чађ, TSP
3. SO2, NO2, чађ, TSP

5. Бечеј

20.11- 17.12.2015

1.ЈП „Тпплана“, Петрпвар. пут 3
2.Пипнирска 35

1. SO2, чађ, NO2
2. SO2, чађ, NO2

6. Сента

јан.-дец.2015 1.

1. М.З. „Кертек“

1. SO2, чађ, NO2, TSP

7. Каоижа

пд 03.0802.09.2015
јан.-дец.2015

1. Ватрпгасни дпм

1.SO2, NO2, чађ , TSP, PM10 (ТМ)

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. Царински терминал
2. Скупштина ппштине

1. SO2, NO2, чађ, O3, TSP (ТМ), BTEX

8. Зреоанин

1.
2.
3.
4.
5.

ПАРАМЕТРИ
SO2, NO2, PM10, PM2,5 i TSP
чађ
чађ
чађ
пзпн

2. SO2, NO2, чађ
3. SO2, NO2, чађ, O3, TSP (ТМ)
4. SO2, NO2, чађ
5. SO2, NO2, чађ, BTEX

9. Вршац

јан-дец. 2015

1.SO2, NO2, чађ, PM10
2.SO2, NO2, чађ

10. Кпвин

22.07 – 21.08.2015
(10 дана пп мм,
псим за УТМ)

1. Кпвин-Зграда ппштине
2. Кпвин –Хптел Пламен град
3. Делиблатп – МЗ

1. NH3
2. NH3
3. SO2, NO2, чађ , PM10, UTM

11. Сремска
Митрпвица

јан-дец.2015.

1. „Sirmium stell“
2. Екпнпмска шкпла „9.мај“

1. SO2, NO2, чађ
2. SO2, NO2, чађ

12. Рума

јан-дец.2015
јул-дец. 2015.

1. Рума, Главна 107
2. Зграда ппштине

1.чађ, UTM
2.чађ, SO2, NO2

13. Инђија

март-дец. 2015
март-септ. 2015

1. Зграда ппштинске управе, Цара
Душана 2
2. „ThyssenKrupp Materials“ doo
3. Фабрика гасне ппреме „Gas
Teh“

1. SO2, NO2, чађ
2. SO2, NO2, чађ
3. SO2, NO2, чађ

14. Нпви Сад

јан-дец. 2015.

1. МЗ „С.Маринкпвић“, Кеј
жртава рације 4,
2. „Дневник“, Бул. псл. 81,
3. Вртић „Дуга“ VIII Улица 6,
Шангај, Н:Сад

1. SO2, O3, BTX (бензен, тплуен и ксилен)
2. SO2, NO2, O3, сусп.честице PM10 са ТМ и
PAH, PM2,5, BTX
3. NO2, PM10, са ТМ и PAH, PM2,5

15. Панчевп

јан.-дец,2015

1. Завпд
2. Ватрпгасни дпм
3. Стрелиште
4. Нпва Миса

1. SO2, NO2, чађ , NH3, BTEX, UTM
2. SO2, NO2, чађ ,NH3, BTEX
3. чађ, PM10
4. чађ

16. Апатин

сеп-дец.2015

1.Рестпран „Куглана“
2.Саве Кпвачевића бб
3.Светпг Саве 12
Апатин, Saint Gobain

1. UTM
2. UTM
3. UTM

28

Прилпг 2 – Распплпживпст ппдатака за мреже аутпматскпг мпнитпринга на теритприји АПВ у 2015.г.
Аутпматска станица
КикиндаМикрпнасеље
Кикинда-Шумице
Сремска Митрпвица
Бепчин Центар
Бепчин Впдпвпд
Зреоанин*
Субптица**
Спмбпр
Делиблатска
пешчара***
Обедска бара****
Нпви Сад-СПЕНС
Нпви Сад-Лиман
Нпви Сад-Шангај
Панчевп-Спдара
Панчевп-Цара Душана
Панчевп-Ватрпгасни
дпм
Панчевп-Впјлпвица

надлежнпст

SO2%

H2S%

NO2%

NOx%

NO%

O3%

CO%

PM10%

PM2.5%

PM1%

B%

T%

E%

o,m,pX%

прпсек%

АЗЖС
88

88

88

88

ПСУЗЖС
АЗЖС
АЗЖС
ОБ, ЛафаржБФЦ, ПСУЗЖС
ПСУЗЖС

95,79

95,72

100

95,92

85,92

НФ

НФ

НФ

НФ

98,76

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ
91

НФ
91

НФ
91

НФ

НФ

ПСУЗЖС
ПСУЗЖС

86,08

86,22

86,35

100
20

НФ

НФ

0
0

НФ
91,24

НФ
90,68

93,27

95,1

НФ
35,51

35,51

НФ
89,98

НФ
89,98

НФ
89,98

НФ
89,98

0
81,2

97,05

97,05

97,05

97,05

100

ПСУЗЖС
93,21
ПСУЗЖС
АЗЖС
АЗЖС
ПСУЗЖС
АЗЖС
ГПА

90,01

89,94

86,18

75,78

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

НФ

44

93,98

100

93,8

91,37

НФ

НФ

46,85

57,43

58,32

59,43

42,86

НФ

НФ

НФ

НФ

23,1
0

94,78

33,97

95,37

95,35

95,35

83,33

82,78

НФ

НФ

НФ

НФ

11,11

70,45

70,45

70,45

66,67

4,17

4,17

4,17

23,1

88,4

88,4

88,4

100

НФ

НФ

НФ

НФ

22,48

84

84

84

51,13

5,79

41

НФ

НФ

НФ

НФ

ГПА
5,02
ГПА

НФ

99,87

99
98

ГПА

99

99

Панчевп-Старчевп
54,04
53
НФ
53
65,4
НФ
77,2
НФ
НФ
НФ
10
укупан брпј
инструмената
14
4
12
12
12
12
11
7
4
2
12
12
8
12
134
задпвпљава
критеријум
5
2
3
3
3
6
6
4
1
1
5
6
4
6
55
задпвпљава
критеријум %
35,71
50
25
25
25
50
54,5
57,1
25
50
41,7
50
50
50
41,04%
* АС Зреоанин- станица је привременп искључена из лпкалне мреже збпг застарелпсти уређаја. Дпбијени ппдаци не мпгу бити узети у пбзир при пцеоиваоу квалитету ваздуха;**АС
Субптица- анализатпр за PM10 и PM2.5 је ппчеп са радпм 13.08.2015. гпдине, па из тпг разлпга није задпвпљен услпв распплпживпсти пд 90% ппдатака;***АС Делиблатска пешчара- анализатпр
за BTEX је искључен из мреже;****АС Обедска бара- иакп је бип испуоен услпв за распплпживпст ппдатака за пзпн, пдбачени су резултати ппдатака кап невалидни;НФ-анализатпр није у
функцији
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Прилпг 3. – Предлпг пптимизације, реппзиципнираоа и рекпнфигурације лпкалне мреже
аутпматскпг мпнитпринга квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ
Лпкалну мрежу аутпматскпг мпнитпринга квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ, кпјпм управља
ПСУЗЖС, чини 7 аутпматских станица (Зреоанин, Субптица, Спмбпр, Кикинда, Нпви Сад-Шангај,
Делиблатска пешчара и Обедска бара). Преглед ппстпјећих анализатпра у лпкалнпј мрежи АМ пп
лпкацијама дат је у Табели 1. 3
Лпкална мрежа аутпматскпг мпнитпринга квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ усппстављена је
2008.г., изузев аутпматске станице у Зреоанину кпја је пуштена у рад 2005. г. С пбзирпм на прпблеме
у пдржаваоу и функципнисаоу, аутпматска станица у Зреоанину је стављена ван функције крајем
2015.г.
Табела 1 - Спецификација анализатпра у лпкалнпј мрежи АМ у АПВ
Местп
Зреоанин

Субптица

Спмбпр

3

Мпдел/Прпизвпђач
1. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx)
42C/Thermo Electron Corporation, SAD
2. Analizator za ozon (O3) 49C/Thermo Electron
Corporation, SAD
3.
Analizator
za
ugljen
monoksid
(CO)
CO12M/Environnement S.A., Francuska
4. Analizator za suspendovane čestice PM10
MP101M/Environnement S.A., Francuska
5. Analizator za VOC VOC71M/Environnement S.A.,
Francuska
6.
Analizator
za
sumpor
dioksid
(SO2)
AF22M/Environnement S.A., Francuska
1. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) Т200/
Teledyne API, SAD
2. Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo
Electron Corporation, SAD
3. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
4. Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
5. Analizator za suspendovane čestice (PM10/PM2.5)
Grimm model EDM-180, GRIMM Aerosol Technik
GmbH & Co. KG, Nemačka
6. Analizator zа suspendovane čestice (PM10) TEOM
1400A/ Thermo Electron Corporation, SAD
1. Analizator za ugljen monoksid (CO) 48i/ Thermo
Electron Corporation, SAD
2. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
3. Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
4. Analizator zа suspendovane čestice (PM10) TEOM
1400A/ Thermo Electron Corporation, SAD

Стаое анализатпра у лпкалнпј мрежи аутпматскпг мпнитпринга закључнп са 20.07.2016.
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наппмена
застарели
анализатпри
Environnement
и
Thermo
Electron
и
не
ппстпји
мпгућнпст
за
адекватнп
пдржаваое и сервисираое и
неппхпдна
је
набавка
анализатпра пп припритетима
датим у Табели 3.

неппхпдна
је
набавка
анализатпра
за
следеће
параметре пп припритетима
датим у Табели 3.

неппхпдна
је
набавка
анализатпра
за
следеће
параметре пп припритетима
датим у Табели 3.

Кикинда

1. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
2. Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
3. Analizator zа suspendovane čestice (PM10) TEOM
1400A/ Thermo Electron Corporation, SAD

Нпви
Шангај

Сад- 1. Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid
(H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD
2. Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
3. Analizator za ukupne ugljovodonike THC 51C/
Thermo Electron Corporation, SAD
Делиблатска 1. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
пешчара
Corporation, SAD
2. Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska

Обедска бара

1. Analizator za vodonik sulfid/sumpor dioksid
(H2S/SO2) 450i/ Thermo Electron Corporation, SAD
2. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron
Corporation, SAD
3. Analizator za benzen, toluen, etilbenzen i ksilene
(BTEX) AirToxic BTX PID/Chromatotec, Francuska
4. Analizator za ozon (O3) Teledyne T 400

С пбзирпм да се АС налази у
близини
ливнице
и
индустрије
грађевинскпг
материјала неппхпдна је
набавка
дпдатних
анализатпра:
SO2,
NO/NO2/NOx
PM2.5/PM10
наведених у Табели 3.
С
пбзирпм
на
близину
рафинеријскпг кпмплекса и
термпелектране-тпплане
неппхпдна
је
набавка
дпдатних
анализатпра
у
Табели 3.
с пбзирпм да кпнцентрација
пзпна зависи пд нивпа азптних
пксида кап оегпвих
прекурспра неппхпдна је
набавка анализатпра
NO/NO2/NOx
Близина
термпенергетских
ппстрпјеоа
(Обренпвац,
Кплубара, Мправа,) кап и
индивидуалних
лпжишта
захтева набавку дпдатних
анализатпра PM2.5/PM10, и
набавку нпвих анализатпра
према припритету у Табели 3.

Наппменe:
-анализатпри ван функције
Трпшкпви сервиснпг пдржаваоа анализатпра у аутпматскпј станици у Зреоанину су чинили трећину укупних
трпшкпва сервиснпг пдржаваоа анализатпра у свим псталим аутпматским станицама у 2013. гпдини (33,5%).
Удеп трпшкпва за редпвнп сервиснп пдржаваое анализатпра у аутпматскпј станици у Зреоанину у 2014. гпдини је маои и изнпси
17,3 % пд укупне вреднпсти. С пбзирпм на дуг експлпатаципни перипд кпришћеоа пвих анализатпра (пуштени у рад 2005.г.) и
изузетнп виспке трпшкпве пдржаваоа и сервисираоа, дпнета је пдлука да се у 2014.г. врши самп пснпвнп пдржаваое пднпснп
замена пптрпшнпг материјала без већих улагаоа у набавку резервних делпва. У случају да дпђе дп пзбиљнијег квара, дпгпвпренп је
да се анализатпри трајнп искључе из мреже и пбезбеди набавка нпвих уређаја.
Крајем 2015.г. је заустављен рад аутпматске станице у Зреоанину збпг застарелпсти уређаја и неппузданпсти распплпживих
ппдатака.
Сви анализатпри кпји су ван функције мпрају се расхпдпвати на пснпву предлпга кпји даје Кпмисија за пппис пснпвних средстава
(неппкретнпсти и ппреме), у пквиру Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам и заштиту живптне средине.
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Образлпжеое за набавку дппунских анализатпра
Збирни преглед за набавку анализатпра пп лпкацијама дат је у Табелама 3. и 4.
Табела 3.
Припритети у набавци нпвих аналаизатпра за лпкалну мрежу аутпматскпг мпнитпринга
амбијенталнпг ваздуха у АПВ
Aутпматска станица/ЕпI Припритет
набавке цена анализатпра у динарима
класификација
анализатпра у АС
без ПДВ-а
припритет I
AС Зреоанин
PM1/PM2.5/PM10,
4.000.000,00
NO/NO2/NOx
1.637.500,00
SO2
1.487.500,00
BTEX
4.250.000,00
CO
1.512.500,00
O 3*
1.312.500,00
АС Кикинда
PM1/PM2.5/PM10,
4.000.000,00
O3
1.312.500,00
BTEX
4.250.000,00
SO2
1.487.500,00
NO/NO2/NOx
1.637.500,00
АС Спмбпр**
PM1/PM2.5/PM10,
4.000.000,00
CO
1.512.500,00
O3
1.312.500,00
NO/NO2/NOx
1.637.500,00
BTEX
4.250.000,00
припритет II
АС Делиблатска пешчара NO/NO2/NOx
1.637.500,00
O3
1.312.500,00
АС Обедска бара
PM1/PM2.5/PM10,
4.000.000,00
SO2
1.487.500,00
O3
1.312.500,00
NO/NO2/NOx
1.637.500,00
BTEX
4.250.000,00
припритет III
АС Субптица
CO
1.512.500,00
BTEX
4.250.000,00
O3
1.312.500,00
надпградоа за PM1
625.000,00
АС Нпви Сад Шангај
PM1/PM2.5/PM10,
4.000.000,00
H2S/SO2
2.037.500,00
BTEX
4.250.000,00
*Укпликп се станица буде реппзиципнирала на нпву лпкацију и ппстала базна уместп сапбраћајне, биће неппхпдна набавка
анализатпра за праћеое кпнцентрације пзпна
**Укпликп се станица реппзиципнира у Субптицу кап базна станица, имаће припритет I, а III припритета акп пстане на истпј
лпкацији
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Табела 4
Спецификација набавке анализатпра са пратећпм ппремпм, план адаптације ппстпјеће
инфраструктуре и исхпдпваое дпзвпла/сагласнпсти
I. План набавке анализатпра
Припритет
Анализатпр
I

PM1/PM2.5/PM10,
NO/NO2/NOx
SO2
O3
CO
BTEX

II

Укупнп:
PM1/PM2.5/PM10,
NO/NO2/NOx
SO2
O3
BTEX

III

Укупнп:
PM1/PM2.5/PM10,
H2S/SO2
BTEX
CO
O3
надпградоа за
PM1

Брпј/лпкација АС
3
(Зреоанин, Спмбпр, Кикинда)
3
(Зреоанин, Спмбпр, Кикинда)
2
(Зреоанин, Кикинда)
3
(Зреоанин, Спмбпр, Кикинда)
2
(Зреоанин, Спмбпр)
3
(Зреоанин, Спмбпр, Кикинда)
16 анализатпра
1
(Обедска бара)
2
(Д. пешчара, Обедска бара)
1
(Обедска бара)
2
(Д. пешчара, Обедска бара)
1
(Обедска бара)
7 анализатпра
1
(Нпви Сад - Шангај)
1
(Нпви Сад - Шангај)
2
(Нпви Сад – Шангај, Субптица)
1
(Субптица)
1
(Субптица)
1
(Субптица)
6 анализатпра +надпградоа анал.
за сусп.честице

Цена анализатпра
(у динарима)
4.000.000,00

Укупна цена (у
динарима)
12.000.000,00

1.637.500,00

4.912.500,00

1.487.500,00

2.975.000,00

1.312.500,00

3.937.500,00

1.512.500,00

3.025.000,00

4.250.000,00

12.750.000,00

4.000.000,00

39.600.000,00
4.000.000,00

1.637.500,00

3.275.000,00

1.487.500,00

1.487.500,00

1.312.500,00

2.625.000,00

4.250.000,00

4.250.000,00

4.000.000,00

15.637.500,00
4.000.000,00

2.037.500,00

2.037.500,00

4.250.000,00

8.500.000,00

1.512.500,00

1.512.500,00

1.312.500,00

1.312.500,00

625.000,00

625.000,00

Укупнп:
17.987.500,00
Укупнп: I+ II+III
73.225.000,00
III Набавка пратеће ппреме
2. Набавка и ппстављаое мпнитпра за приказ резултата
3. Набавка и ппстављаое видеп надзпра
III. Адаптација ппстпјеће инфраструктуре
1.
Набавка и замена главнпг дпвпднпг прмана за електричнп напајаое АС Делиблатска пешчара
2.
Усппстављаое адекватне интернет кпнекције са АС Делиблатска пешчара
3.
Набавка и ппстављаое крпвних заштитних металних решетки у АС НС-Шангај
4.
Набавка и ппстављаое нпвпг кпнтејнера у АС Зреоанин
5.
Фарбаое кпнтејнера и заштитних пграда на свим АС
6.
Ппправка бетпнских платпа на свим АС
IV. Исхпдпваое дпзвпла/сагласнпсти
1.
Исхпдпваое решеоа за ппстављаое АС НС Шангај
2.
Исхпдпваое електрпенергетских сагласнпсти за све АС
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Образлпжеое за реппзиципнираое и рекпнфигурацију мреже
У пквиру Твининг ЕУ прпјекта „Jачаое административних капацитета у пбласти управљаоа
квалитетпм ваздуха у РС“ (2009-2011) дате су преппруке за реппзиципнираое и рекпнфигурацију
лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга кпјпм управља Ппкрајински секретаријат за урбанизам и
заштиту живптне средине. У даљем тексту резимиране су преппруке пвпг прпјекта, а у Табели 5 дат
је преглед неппхпдне административне и техничке дпкументације и трпшкпва за преппручене
активнпсти.
 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;
 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.
Табела 5 – Преглед неппхпдне административне и техничке дпкументације и трпшкпва
премештаоа станица
Прпјектна
Трпшкпви (дин.) пп АС
Укупни трпшкпви (дин.)
дпкументација/дпзвпле/сагласнпсти
Израда прпјектне дпкументације за
30.000,00
60.000,00
ппстављаое АС
Ревизија прпјеката за ппстављаое АС
50.000,00
100.000,00
Извпђачки радпви на ппстављаоу АС
500.000,00
1.000.000,00
(архитектпнскп-грађевински и електрп
радпви пп прпјектнпј спецификацији)
Стручни надзпр над извпђеоем радпва
50.000,00
100.000,00
на ппстављаоу АС
Дпзвпле/сагласнпсти за ппстављаое
50.000,00
100.000,00
АС (лпкалне сампуправе и јавна
предузећа)
Трансппрт
кпнтејнера
са
једне
50.000,00
100.000,00
лпкације на другу (Спмбпр-Субптица и
Зреоанин-Зреоанин)
Ппвезиваое АС на дистрибутивни
100.000,00
200.000,00
електрпенергетски
систем-изградоа
прикључка
Услуге
кпмуникација-накнада
за
50.000,00
100.000,00
засниваое претплатничкпг пднпса и
месечна претплата
УКУПНО
880.000,00
1.760.000,00
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