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Стаое и предлпзи 

Преглед ппсупјећих анализаупра у лпкалнпј мрежи aуупмаускпг мпниупринга амбијенуалнпг ваздуха, пп 

лпкацијама, дау је у Прилпгу 1.  

Спецификација урпщкпва сервисираоа и пдржаваоа анализаупра, кап и % распплпживих и % валидних 

ппдауака, у лпкалнпј мрежи ауупмаускпг мпниупринга, у АПВ у 2013-2014.гпдини дау је у Прилпгу 2. Такпђе, 

у Прилпгу 2, дауи су приприуеуи за набавку нпвих анализаупра. 

Трпщкпви сервиснпг пдржаваоа анализаупра у ауупмаускпј суаници у Зреоанину су шинили урећину 

укупних урпщкпва, сервисираоа и пдржаваоа анализаупра у свим псуалим ауупмауским суаницама, у 2013. 

гпдини (33,5%). Удеп урпщкпва за редпвнп сервисираое и пдржаваое анализаупра у ауупмаускпј суаници у 

Зреоанину у 2014. гпдини је маои и изнпси 17,3 % пд укупне вреднпсуи. С пбзирпм на дуг експлпауаципни 

перипд кприщћеоа пвих анализаупра (пущуени у рад 2005.г.) и изузеунп виспке урпщкпве пдржаваоа и 

сервисираоа, на преппруку пвлащћенпг сервисера, заузеу је суав да се у 2014.г. врщи самп пснпвнп 

пдржаваое пднпснп замена ппурпщнпг мауеријала, без улагаоа у набавку резервних делпва, ппщуп их 

нема на уржищуу, збпг засуарелпсуи ппреме. У слушају квара, преппрука сервисера, је  да се анализаупри 

урајнп искљуше из мреже. 

Лпкална мрежа ауупмаускпг мпниупринга је била ван функције у 2010.г. збпг непбезбеђених финансијских 

средсуава у бучеуу АПВ за оенп редпвнп пдржаваое и функципнисаое. Накпн деуаљне, генералне 

сервисне инуервенције ппшеукпм 2011.г., мрежа је ппнпвп пущуена у рад. ТЕОМ 1400a анализаупри за 

супсендпване шесуице (PM10) у Субпуици, Спмбпру и Кикинди нису мпгли биуи враћени у функципналнп 

суаое, збпг квара на пнеумаускпм делу апарауа. Трпщкпви ппправке пвпг дела и псппспбљаваоа уређаја 

били су вищи пд цене нпвпг уређаја. Такпђе, анализаупр за укупне угљпвпдпнике у Нпвпм Саду-Шангај није 

репариран збпг немпгућнпсуи набавке резервних делпва збпг засуарелпсуи мпдела из уе серије. 

Образлпжеое за реппзиципнираое и рекпнфигурацију мреже 

У пквиру Твининг ЕУ прпјекуа „Jашаое админисурауивних капациуеуа у пбласуи управљаоа квалиуеупм 

ваздуха у РС“ (2009-2011) дауе су преппруке за реппзиципнираое и рекпнфигурацију лпкалне мреже 

ауупмаускпг мпниупринга кпјпм управља ПСУГЗЖС. У даљем уексуу резимиране су преппруке пвпг прпјекуа, 

а у Прилпгу 3 дау је преглед неппхпдне админисурауивне и уехнишке дпкуменуације и прјенуаципних 

урпщкпва за преппрушене акуивнпсуи.  

 Премещуаое ауупмауске суанице са лпкације у Спмбпру на лпкацију у Субпуици – преппрука је да 
се усппсуави ауупмауска суаница у Субпуици, базнпг/урбанпг уипа; кпнсуаупванп је да за град 
Спмбпр није неппхпдна ауупмауска суаница, с пбзирпм на брпј суанпвника, присуунп загађеое и 
квалиуеу ваздуха кпји је слишан пнпме у Субпуици; супга је преппрука да се изврщи премещуаое 
ауупмауске суанице из Спмбпра у Субпуицу где би се усппсуавила суаница базнпг/урбанпг уипа, уз 
набавку дпдауних анализаупра. Премещуаое ауупмауске суанице из Спмбпра у Субпуицу 
планирамп за 2017.гпдину.  

 Премещуаое суанице у Зреоанину на другу лпкацију – с пбзирпм на неадекваунп ппзиципнираое 
ауупмауске суанице у Зреоанину, кпја прауи ууицај сапбраћаја, преппрушенп је оенп премещуаое 
на неку другу лпкацију у Зреоанину, какп би се усппсуавила базна/урбана суаница. Премещуаое 
ауупмауске суанице Зреоанин (сапбраћај) на ппзицију Зреоанин(базна урбана) планирамп за 
2016.гпдину. 

 Рекпнфигурација лпкалне мреже – У Кикинди, Нпвпм Саду-Шангају, Делиблаускпј пещшари и 
Обедскпј бари, неппхпдна је набавка дпдауних анализаупра. 
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Валидација ппдатака из лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга 

На уржищуу Србије ппсупји самп једнп пвлащћенп и акредиупванп правнп лице за пбављаое ппслпва 

валидације ппдауака квалиуеуа амбијенуалнпг ваздуха дпбијених радпм ауупмауских суаница, а уп је Завпд 

за јавнп здравље Бепград.  

У Нпвпм Саду су кпнуакуирани Прирпднп-мауемауишки факулуеу и Завпд за јавнп здравље Впјвпдине. Ова 

правна лица немају щесу акредиупваних меупде за валидациј парамеуара дпбијених аупмауским 

мпниупрингпм амбијенуалнпг ваздуха. Ппсуупак дпбијаоа акредиуације је дугпурајан и скуп, а неизвесна је 

мпгућнпсу дпбијаоа ппсла на кпнкурсу јавних набавки сваке гпдине.  
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Прилпг 1 - Спецификација анализатпра у лпкалнпј мрежи АМ у АПВ 

Место Модел/Произвођач 

Зрењанин 

 

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 

Суботица 

 

1. Analizator za azotne okside (NO, NO2, NOx) 42i/ Thermo Electron Corporation, 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 

Сомбор 

 

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 

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 

Нови Сад-

Шангај 

 

 

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 

Делиблатска 
пешчара 

 

1. Analizator za ozon (O3) 49i/Thermo Electron 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 
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Прилпг 2: Стаое анализатпра лпкалне мреже аутпматскпг мпнитпринга амбијенталнпг ваздуха у АПВ 

Mестп   Укупна   

цена (без 

сервисираоа

ПДВ) динара 

пдржаваоа  % ппдатака у 2013.гпд1  

Анализатпр 

ради/неради 

2013 % цене пд 

нпвпг 

2014 % цене пд 

нпвпг 

Цена нпвпг без 

ПДВ 

распплпж

ив 

валидан2 дпбар   

% (7/8) 

припри 

тет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Зреоанин (Т/У/РЦ3) – ради пд 2005.гпдине у двпришту „БЕЦ Зреоанин“; 2008.гпдине премештена је на нпву лпкацију ( Булевар 

Ослпбпђеоа, између улица Цара Душана и Ивп Лпле Рибара) 

BTEX 347.325 10,80 45.500 1,41 3.213.000 40,55 39,95 не/не I 

O3 167.700 16,96 34.500 3,49 988.530 35,89 35,63 не/не I 

CO 157.500 12,96 63.670 5,24 1.214.820 98,08 97,13 да/да III 

PM10 215.000 7,16 160.100 5,33 3.001.320     98,08               97,05              да/да III 

NO/NO2/NOx 314.000 23,12 216.000 15,90 1.357.740 31,78 31,27 не/не I 

H2S/SO2 122.500 10,08 174.000 14,32 1.214.820 98,08 94,64/97,12 да/да III 

Укупнп 1.324.025 12,04 519.770 4,72 10.990.230     

Субптица (Т/У/Ц) – ради пд маја 2008. гпдине 

BTEX 115.850 3,6 100.850 3,13 3.213.000 96,71 95,04 да/да III 

O3 214.200 21,66 83.900 8,48 988.530 87,4 85,69 не/да II 

CO 108.200 8,9 57.500 4,7 1.214.820 99,45 98,8 да/да III 

PM10 Искључен 2010 I 
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NO/NO2/NOx 187.850 13,83 750.400 55,26 1.357.740 50,96 50,25 не/не II 

Укупнп 626.100 9,24 992.650 14,65 6.774.090     

Спмбпр (Т/У/РЦ) – ради пд маја 2008. гпдине 

BTEX 42.850 1,33 24.350 0,75 3.213.000 97,81 96,25 да/да III 

O3 249.600 25,24 273.100 27,62 988.530 99,73 99,2 да/да III 

CO 236.800 19,49 202.500 16,67 1.214.820 100 99,93 да/да III 

PM10 Искључен 2010 I 

Укупнп 529.250 9,77 499.950 9,23 5.416.350  

Кикинда (И/С/ИР) – ради пд маја 2008. гпдине 

BTEX 120.850 3,76 24.350 0,75 3.213.000 95,62 92,38 да/да III 

O3 269.900 27,3 41.700 4,21 988.530 100 98,78 да/да III 

PM10 Искључен 2010 I 

Укупнп 390.750 9,3 66.050 1,57 4.201.530  

Нпви Сад - Шангај (И/С/ИР) – ради пд маја 2008. гпдине 

BTEX 120.850 3,76 102.350 3,18 3.213.000 97,53 94,47 да/да III 

H2S/SO2 201.200 16,56 118.850 9,78 1.214.820 98,9 98,3 да/да III 

THC Искључен 2010 – неппхпднп је заменити са анализатпрпм PM10 I 

Укупнп 322.050 7,27 221.200 4,99 4.427.820  

Делиблатска пешчара (Б/Р/Н) – ради пд маја 2008. гпдине 



[Type text] 
 

BTEX 120.850 3,76 338.700 10,54 3.213.000 26,03 25,08 не/не II 

O3 256.400 25,93 41.700 4,21 988.530 64,11 62,14 не/не II 

Укупнп 377.250 8,97 380.400 9,05 4.201.530  

Обедска бара (Б/С/АН) – ради пд маја 2008. гпдине 

BTEX 120.850 3,76 22.850 0,71 3.213.000 96,16 94,17 да/да III 

O3 159.600 16,14 97.400 9,85 988.530 100 99,89 да/да III 

H2S/SO2 102.200 8,41 31.350 2,58 1.214.820 97,26/100 96,13/99,87 да/да III 

Укупнп 382.650 7,06 151.600 2,79 5.416.350  

НАПОМЕНЕ:  

                                                           
1
 Минимална распплпживпсу ппдауака (90%) дефинисана Уредбпм п услпвим а за мпниупринг и захуевима квалиуеуа ватдуха (Сл. гласник РС“, бр. 11/2010 и 63/2013) – 

Прилпг VIII, Деп 2, Одељак А 

2
 Захуеван удеп валидних вреднпсуи (75%) дефинисан Уредбпм п услпвим а за мпниупринг и захуевима квалиуеуа ватдуха (Сл. гласник РС“, бр. 11/2010 и 63/2013) – 

Прилпг X, Одељак А 

3
 ЕоИ класификација: 1. тип станице: саобраћај (Т); индустрија (И); базна (Б); 2. тип области: урбана (У); приградска (С); рурална (Р); 3. карактеристике области: 

стамбена (Р); пословна (Ц); индустријска (И); пољопривредна (А); природна (Н); стамбено/пословна (РЦ); пословно/индустријска (ЦИ); 

ПРИОРИТЕТИ: (укупна вредност, претставља цену нових анализатора без ПДВ): 

I   приоритет   – анализатор не ради; хитна набавка 7 анализатора                           укупна вредност:   17.564.550 динара 

(анализатори  не раде због: дугог века експлоатације; немогућности набавке нових делова због застарелости или високе цене у односу на цео 

анализатор,...)  

II  приоритет  – анализатор има мање од 90% расположивих података; набавка 4 анализатораукупна вредност:    6.547.800 динара 

(анализатори раде али са честим кваровима, тако да је расположивост и валидност добијених података испод % који је дефинисан законом) 

III приоритет – текуће сервисирање и одржавање вршити у пуном обиму; 12 анализатора;  укупна вредност:   29.320.830динара   

              УКУПНО:  53.433.180 динара 
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Прилпг 3 – Преглед неппхпдне административне и техничке дпкументације и трпшкпва 

премештаоа станица  
 

Прпјектна 
дпкументација/дпзвпле/сагласнпсти 

Трпшкпви (дин.) пп АС Укупни трпшкпви 
(дин.) 

Израда прпјекуне дпкуменуације за 
ппсуављаое АС  

30.000 60.000 

Ревизија прпјекауа за ппсуављаое АС 50.000 100.000 

Извпђашки радпви на ппсуављаоу АС 
(архиуекупнскп-грађевински и елекурп 
радпви пп прпјекунпј спецификацији) 

500.000 1.000.000 

Сурушни надзпр над извпђеоем радпва 
на ппсуављаоу АС 

50.000 100.000 

Дпзвпле/сагласнпсуи за ппсуављаое 
АС (ЛС и ЈП) 

50.000 100.000 

Ппвезиваое АС на дисурибууивни 
елекурпенергеуски сисуем-изградоа 
прикљушка  

100.000 200.000 

Услуге кпмуникација-накнада за 
засниваое преуплаунишкпг пднпса и 
месешна преуплауа 

50.000 100.000 

УКУПНО 830.000 1.660.000 
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