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УВОД 

Уставом Републике Србије загарантовано је право сваког грађанина на здраву животну 

средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако одговоран је 

за заштиту животне средине. 

У погледу домаћих прописа, једно од начела заштите животне средине прокламовано 

Законом о заштити животне средине је и начело превенције и предострожности које 

подразумева да свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да: 

− проузрокује најмању могућу промену у животној средини; 

− представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи; 

− смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, 

производњи, дистрибуцији и употреби; 

− укључи могућност рециклаже; спречи или ограничи утицај на животну средину 

на самом извору загађивања. 

Истовремено је прописана обавеза јединица локалне самоуправе да редовно, 

благовремено, потпуно и објективно, обавештавају јавност о стању животне средине. 

У случају сумње у повреду права на здраву животну средину или ради вршења надзора 

над применом наведених прописа, грађани имају могућност претходног обраћања 

инспекцијским органима на нивоу локалне самоуправе којима су поверене делатности 

из области заштите животне средине, као и републичком инспекцијском органу у оквиру 

Министарства заштите животне средине. 

Разлози за доношење Плана су вишеструки. 

1) Законска основа из области заштите ваздуха: Кључни разлог је садржан у члану 

31. Закона о заштити ваздуха (“Сл. гласник РС“ бр. 36/2009 и 10/2013) који дефинише 

неопходност доношења Плана квалитета ваздуха. 

Према члану 31. Закона о заштити ваздуха, у зонама и агломерацијама у којима је ваздух 

треће категорије, односно када загађење ваздуха превазилази ефекте мера које се 

предузимају, односно када је угрожен капацитет животне средине или постоји стално 

загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган јединице локалне самоуправе 

дужан је да донесе План квалитета ваздуха са циљем да се постигну одговарајуће 

граничне вредности или циљне вредности утврђене актом из члана 18. став 1. овог 

закона. План из става 1. овог члана доноси се на основу оцене стања квалитета ваздуха 

и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха који су 

довели до загађења. 

Изузетно од става 1. овог члана, надлежни орган јединице локалне самоуправе, није у 

обавези да донесе План квалитета ваздуха у случају прекорачења из члана 24. став 2. 

овог закона, као и члана 25. став 2. овог закона, осим у случају да се прекорачења могу 

приписати и другим изворима суспендованих честица РМ10, а не само посипању путева 

песком и сољу у зимском периоду. 

2) Оперативна основа: Оцену квалитета ваздуха кроз категоризацију ваздуха обавља 

Агенција за заштиту животне средине РС (СЕПА) на годишњем нивоу према важећој 

законској регулативи и резулатима моноторинга. 
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Обавезе Агенције за заштиту животне средине, као дела Министарства заштите животне 

средине, у управљању квалитетом ваздуха проистичу из законске регулативе за 

предметну област. Агенција, у складу са својим овлашћењима, спроводи континуирани 

оперативни мониторинг у реалном времену и израђује годишњи извештај о квалитету 

ваздуха. У извештај су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за 

мониторинг квалитета ваздуха. Државни мониторинг акредитованим методама обављају 

установе из мреже јавног здравља (уговорна обавеза према Министарству заштите 

животне средине РС). Мониторинг у оквиру локалне мреже који су у законској обавези 

да организују јединице локалне самоуправе, обављају поред наведених установа јавног 

здравља и друга правна лица која поседују акредитацију лабораторије и овлашћења 

надлежног министарства. 

У Члану 8. став 2. и 3. Закона о јавном здрављу (Сл.гласник РС 15/2016) институти и 

заводи за јавно здравље надлежни за праћење и анализу ваздуха у насељеним местима 

везано за утицаје на здравље. Правилници који проистичу из Закона о јавном здрављу 

(Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне 

средине и здравља становништва бр. 34/2019 и Правилник о ближим условима и 

обавезама за деловање у области јавног здравља бр. 94/2019) инсистирају на директном 

поверавању послова праћења и анализа ваздуха у насељеним местима управо установама 

јавног здравља. Наведена законска регулатива из области јавног здравља до данас није 

испоштована. 

3) Ситуација у Граду Нишу: Ваздух у агломерацији Ниш је оцењен по годинама 

различитим категоријама (табеларни приказ). 

Година 
Категорија квалитета ваздуха 

агломерација Ниш 

2010 трећа 

2011 трећа 

2012 друга 

2013 прва 

2014 прва 

2015 
неоцењен-без акредитованог 

мониторинга 

2016 прва 

2017 трећа 

2018 трећа 

2019 
трећа-на основу год. извештаја 

СЕПА-е 

Извор података приказаних у табели су Уредбе о утврђивању Листе категорија квалитета 

ваздуха по зонама и агломерацијама на територији републике Србије које се објављују 

у Сл.гласнику РС и које потписује председник Владе РС. 

Уредба за 2017. годину је објављена 28.12.2018. године а Уредба за 2018. годину је 

објављена 22.6.2020. године. Уредба за 2019. годину још увек није објављена али је 

оцена квалитета ваздуха у агломерацији Ниш доступна у Годишњем извештају о стању 

квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019. годину (израђен од стране Агенције за 

заштиту животне средине и као такав доступан на сајту Агенције). 
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Институт за јавно здравље Ниш је пре објављивања Уредбе за 2018. годину, покренуо 

иницијативу за доношење Плана квалитета ваздуха у агломерацији Ниш преко Савета за 

здравље града Ниша (прилог). Град Ниш је формирао Радну групу за доношење мера за 

смањење аерозагађења на територији Града октобра 2019. године која је дала предлог 

мера за смањење аерозагађења јануара 2020. године. Јуна месеца 2020. године Град Ниш 

је расписао јавну набавку за израду Плана квалитета ваздуха и Институту за јавно 

здравље Ниш је поверен овај изузетно одговоран задатак. 

Институт за јавно здравље Ниш има дугу традицију мониторинга квалитета ваздуха на 

територији Града Ниша (од 1992. године). Подаци мониторинга ИЗЈЗ Ниш су коришћени 

у изради многих стратешких докумената града Ниша (нпр. Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025, 

ЈП Завод за урбанизам Ниш, 2009. год.; Програм заштите животне средине града Ниша 

са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, Секретаријат за заштиту 

животне срредине Града Ниша, 2017. год.). На сајту ИЗЈЗ Ниш су јавно доступни подаци 

мониторинга од 2008. године. На жалост, мониторинг квалитета ваздуха на територији 

Града Ниша није обављан у континуитету због примене Закона о јавним набавкама. Нпр. 

2015. године ваздух у Нишу није било могуће категорисати јер изостанка акредитованог 

мониторинга од стране ИЗЈЗ Ниш, а појављује се дисконтинуитет и наредних година (у 

2016. години 8 месеци, у 2017. години 4 месеца, у 2018. години 1 месец, у 2019. години 

5 месеци). ИЗЈЗ Ниш је био једини понуђач на расписаним тендерима у наведеном 

периоду и својевремено учестовао и у изради нулте верзији Програма мониторинга 

квалитета ваздуха на територији града Ниша, као и координисао први пример 

локализације Агенде 21 у области екологије и животне средине у Републици Србији кроз 

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) за Град Ниш 2001. године (координатор је 

била Проф. др Драгана Никић из ИЗЈЗ Ниш). У ЛЕАП-у је једна од тзв. "црних тачака" 

било аерозагађење на које је локална самоуправа могла правовремено и превентивно да 

делује на почетку двадесетог века. 

ИЗЈЗ Ниш као превентивна и овлашћена здравствена установа за територију Нишавског 

и Топличког округа обавља мониторинг квалитета ваздуха једино у Граду Нишу, тако 

да је Град Ниш репрезент за навeдену територију. Због актуелног проблема са 

аерозагађењем у Граду Нишу, ИЗЈЗ Ниш је јуна 2020. од стране Града Ниша поверена 

израда првог Плана квалитета ваздуха чије ажурирање као и реализацију мера као 

стратешког докумената спроводи јединица локалне самоуправе. 

НАПОМЕНА 

На основу приказаних података и мањкавости подлога, посебно Локалног регистра 

загађивача, може се закључити да постоје следеће „црне тачке“ у Агломерацији Ниш на 

основу података ИЗЈЗ Ниш о имисији: МК „Душко Радовић“ због прекорачења 

граничних вредности за чађ и азотне оксиде; ИЗЈЗ Ниш и ОШ „Свети Сава“ због 

прекорачења граничних вредности за суспендоване честице (PM10 и PM2.5). Два мерна 

места на којима се у оквиру аутоматског мониторинга врши мерење суспендованих 

честица не показују статистички значајну разлику. Стога су приказани подаци са мерног 

места ИЗЈЗ Ниш на коме је успостављен мониторинг 2011.године и обављен је већи број 

мерења акредитованим методама од стране ИЗЈЗ Ниш. 

Табела: Мерно место МК"Душко Радовић" - Општина Медијана 
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Период 

испитивања 

Средња 

годишња 

концентрација 

чађи 

(µg/m3) 

Средња 

годишња 

концентрација 

азот-диоксида 

(µg/m3) 

Средња 

годишња 

концентрација 

сумпор-

диоксида 

(µg/m3) 

2011 62 0 19 

2012 56 0 12 

2013 43 0 9,3 

2014 52 0 6,4 

2015 0 0 0 

2016 54 42,6 11 

2017 24 39,3 9 

2018 39 56,5 7,7 

2019 74 34,4 6,1 

Табела: Мерно место ИЗЈЗ Ниш- Општина Медијана 

Период 

испитивања 

Средња годишња 

концентрација 

PM10 

(µg/m3) 

Средња годишња 

концентрација 

PM2.5 

(µg/m3) 

2011 47,8 / 

2012 53,4 / 

2013 51,6 31,1 

2014 50,9 42,9 

2015 51,7 46,2 

2016 55 52,4 

2017 52,9 53,2 

2018 54,81 43,2 

2019 58,7 41,9 

Експонирано становништво у Градској општини Медијана је изложено загађеном 

ваздуху. У другим градским општинама није успостављен мониторинг суспендованих 

честица што не значи да је њихова концентрација у оквирима граничних вредности. 

Није могуће утврдити конкретне емитере, тако да се највероватније ради о дифузних 

изворима загађења ваздуха, које активирају метеролошке прилике (температурна 

инверзија) у условима неповољног географског положаја Града Ниша. 

Очекивана редукција емисије и достизање граничних вредности суспендованих честица 

у законским оквирима у Агломерацији Ниш је треба започети спровођењем општих 

краткорочних мера током 2021. године. Мониторинг суспендованих честица треба 

наставити током целе 2021. године како би се краткорочно, а индиректно проценили 

ефекти општих мера. 

Све дугорочне активности су већ планиране у стратешким документима Града Ниша и 

треба наставити њихову реализацију, нарочито из области енергетике. 
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План квалитета ваздуха у Агломерацији Ниш треба третирати као прво издање 

документа за смањење аерозагађења који треба редовно ажурирати. Потребно је 

координисање активности од стране јединице локалне самоуправе, нарочито у условима 

пандемије вируса Корона. 
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1. Локација подручја повећаног загађења 

1.1. Опис локације Града Ниша 

Град Ниш је лоциран у југоисточној Србији, у Нишкој котлини, између огранака 

Сврљишких планина, Суве планине и Јастрепца и на ушћу реке Нишаве у Јужну Мораву. 

Простире се на површини од 596,7 км2 између 43015' и 43030' северне географске 

ширине и 21049' и 22013' источне географске дужине. Надморска висина у граду је 194 

метра, највиша тачка је Соколов камен од 1523 метра, а најнижа - 174 метра низводно од 

ушћа реке Нишаве у Мораву. Град Ниш је административни центар Нишавског округа 

области и обухвата пет градских општина: Медијана, Црвени Крст, Пантелеј, Палилула, 

Нишка Бања (слика). 

Слика: Град Ниш (извор: https://www.gu.ni.rs/o-nisu) 

  

Подручје града Ниша има велики стратешки значај, зато што га пресецају коридори 

међународних путева и инфраструктурних система и представља једно од саобраћајних 

и енергетских чвориште Балканског полуострва, које је раскрсница Европе, Мале Азије 

и Медитерана. 

Основне информације о агломерацији 

Тип агломерације: У складу са Законом о заштити ваздуха "Сл. гласник РС", бр. 

36/2009 и 10/2013, у циљу оцењивања и управљања квалитетом ваздуха, територија 

Републике Србије је подељена на зоне и агломерације. Уредбом Владе о одређивању 

зона и агломерација (Службени гласник Републике Србије, број 58/2011 и 98/2012) на 

територији Републике Србије одређено је осам агломерација. Агломерација „Ниш” 

обухвата територију града Ниша. 

Опис граница агломерације: Просторни план Града Ниша одређује границе 

административног подручја. Актуелни Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025. 

који је основ дугорочног развоја Града донет је 2011. године. Северна граница се 

простире, гледано из правца северозапда ка истоку, од катастарских општина Вртишта, 

Мезграје и Горње Топонице, затим следе катастарске општине Доња Топоница, 

Берчинац, Паљина, Врчинац, Чамурлија, Доњи Комрен, Рујник, Хум, Бреница, 

П 

https://www.gu.ni.rs/o-nisu
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Каменица, Доњи Матејевац, Горњи Матејевац, Кнез Село, Јасенови, Малча, Пасјача, 

Сићево односно до границе Општине Нишка Бања.Источна граница почиње тромеђом 

катастарских општина Пасјача, Малча и Сићево, одакле се простире ка југу границом 

између општина Пантелеј и Нишка Бања до катастарских општина Просек и Јелашница. 

Јужна граница почиње од катастарских општина Куновац, Јелашница, и Чукљеник, иде 

ка западу између Јелашнице и Чукљеника, затим Раутова, Нишке Бање и Радикине Баре, 

до Прве Кутине, Палилуле, Габровца, Сувог Дола и Бербатова. У наставку су катастарске 

општине Доње Власе, Габровац, Општина Дољевац, катастарске општине Ниш-Бубањ, 

Паси Пољана, Горње Међурово, Доње Међурово, Чокот, Мрамор, пут Ниш-Мерошина 

и атарски пут ка селу Александрову.Западна граница започиње границом са Општином 

Мерошина, ка северу се наставља катастарским општинама Мрамор, Крушце, Лалинац, 

Сечаница, реком Јужном Моравом, Мезграјом, Суповацем, локалним путем Вртиште-

Мезграја, пругом Ниш-Београд, завршавајући се тромеђом катастарских општина 

Вртишта, Мезграје и Горње Топонице.  

 

Процена величине загађеног подручја (у км2): Укупна величина Просторног плана 

Града Ниша је 596,78 км2. Градске општине Града ниша су: 

− Градска општина Медијана - централни део подручја плана;  

− Градска општина Црвени Крст - северозападни део подручја плана;  

− Градска општина Пантелеј - североисточни део подручја плана;  

− Градска општина Нишка Бања - југоисточни део подручја плана и 

− Градска општина Палилула - југозападни део подручја плана.  
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Генерални урбанистички план Града Ниша обухвата површину 266,77 км2, (територију 

целе градске општине Медијана и делове територије градских општина Црвени Крст, 

Пантелеј, Нишка Бања и Палилула), 44,70% од укупне површине територије града Ниша. 

Подручје ГУП-а Ниша захвата: 

− целе катастарске општине: Брзи Брод-Суви До, Бубањ, Доња Врежина, Доње 

Међурово, Доњи Комрен, Доњи Матејевац 1, Горња Врежина, Горње Међурово, 

Горње Комрен, Малча, Медошевац, Ниш-Бубањ, Ниш-Црвени Крст, Ниш-

Пантелеј, Ниш-Ћеле Кула, Нишка Бања, Ново Село, Паси Пољана, Поповац, 

Трупале, Вртиште, Чамурлија и Чокот; 

− делове катастарских општина: Бреница, Доње Власе, Габровац, Горњи 

Матејевац, Хум, Јелашница, Каменица, Кнез Село, Крушце, Лалинац, Мезграја, 

Мрамор, Просек-Манастир, Прва Кутина, Радикина Бара, Рујник, Горња 

Топоница, Сечаница и Суповац. 

Најнижа тачка подручја ГУП-а је Тригонометар 175 поред реке Мораве у 

северозападном делу подручја "Ада-Мезграја", са надморском висином 175 м. Највиша 

тачка подручја ГУП-а је Тригонометар 702 у југоисточном делу подручја "Коритник - 

Сува планина", са надморском висином 702 м. Максимална дистанца подручја ГУП-а у 

правцу исток-запад износи 25.734 м. Максимална дистанца подручја ГУП-а у правцу 

север-југ износи 15.344 м. 

Табела: Површина подручја Града Ниша 

(извор: Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025) 

Градске општине 
Површина 

(км2) 

%  

површине 

града 

Површина 

у ГУП 

(км2) 

% 

површине 

ГУП-а 

% 

површине 

града 

Градска општина 

Медијана-Центар 
10,69 1,79 10,69 4,01 1,79 

Градска општина 

Нишка Бања-југоисток 
144,86 24,27 27,17 10,18 4,55 

Градска општина 

Палилула-југозапад 
115,86 19,41 74,83 28,05 12,54 

Градска општина 

Пантелеј-североисток 
141,57 23,72 74,33 27,86 12,46 

Градска општина 

Црвени Крст-

северозапад 

183,79 30,80 79,75 19,89 13,36 

Град Ниш 596,78 100 / / 100 
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Табела: Број становника и густина насељености по општинама Града Ниша 

(извор: Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025) 

Градске општине 
Површина 

(км2) 
Број становника 

Густина 

(ст/км2) 

Медијана - Центар 10,69 87.405 8.169 

Нишка Бања - југоисток 144,86 15.359 106 

Палилула - југозапад 115,86 72.165 623 

Пантелеј - североисток 141,57 42.137 298 

Црвени Крст - северозапад 183,79 33.452 182 

Град Ниш 596,78 250.518 420 

Целокупно урбано и периурбано подручје Града Ниша је изложено аерозагађењу 

различитог степена, нарочито зоне густе насељености у централном делу насеља, зоне 

дуж прометних саобраћајница као и у окружењу зона са индустријским активностима. 

Иако заузима најмању површину Града Ниша, Градска општина Медијана има изузетно 

високу густину насељености (у односу на просечну густину по км2, 20 пута је већа). У 

Медијани се налази и највећи број уређаја за праћење параметара квалитета ваздуха на 

сталним мерним местима током вишегодишњег периода. На жалост, она су из 

различитих разлога у оквиру локалне мреже често мењала локацију али уређаји за 

праћење параметара квалитета ваздуха државне мреже за мониторинг су на сталној 

локацији од 2011. (њима управља СЕПА). Оцена стања квалитета ваздуха, врши се 

управо од стране СЕПА-е на основу података добијених годишњим мониторингом. 

Како би се прецизније одређивало загађено подручје, потребно је праћење регистра 

емитера и катастра аерозагађења, односно прецизно лоцирање загађивача на мапи Града 

Ниша. Због актуелне ситуације са аерозагађењем у Граду Нишу, локални регистар 

загађивача који је израдио Факултет заштите на раду Ниш је профункционисао пре 

годину дана тако да нема комплетне податке (постоје подаци за период од 2010-2013. па 

тек за 2019. годину. 

Због свега наведеног, у Агломерацији Ниш истиче се као подручје повећаног загађења 

територија Градске општине Медијана.  
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1.2. Локација мерних станица за Град Ниш 

У агломерацији Ниш мерења се врше на мерним станицама у оквиру државне и локалне 

мреже. 

Институт за јавно здравље Ниш има дугу традицију мониторинга квалитета ваздуха на 

територији Града Ниша (од 1992. године). Подаци мониторинга ИЗЈЗ Ниш су коришћени 

у изради многих стратешких докумената града Ниша (нпр. Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025, 

ЈП Завод за урбанизам Ниш, 2009. год.; Програм заштите животне средине града Ниша 

са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, Секретаријат за заштиту 

животне средине Града Ниша, 2017.год.). На сајту ИЗЈЗ Ниш су јавно доступни подаци 

мониторинга од 2008. године. На жалост, мониторинг квалитета ваздуха на територији 

Града Ниша није обављан у континуитету због примене Закона о јавним набавкама. 

Нпр.2015.године ваздух у Нишу није било могуће категорисати јер изостанка 

акредитованог мониторинга од стране ИЗЈЗ Ниш, а појављује се дисконтинуитет и 

наредних година (у 2016. години 8 месеци, у 2017. години 4 месеца, у 2018. години 1 

месец, у 2019. години 5 месеци). ИЗЈЗ Ниш је био једини понуђач на расписаним 

тендерима од стране Града Ниша и својевремено учестовао и у изради нулте верзијe 

Програма мониторинга квалитета ваздуха на територији града Ниша. Заинтересованост 

за анализу квалитета ваздуха у Граду Нишу, ИЗЈЗ Ниш је показао и учешћем на тендеру 

за израду Плана квалитета ваздуха.  

Табеларно су приказани актуелни подаци о мерним местима, врсти станице по типу зоне 

као и загађујуће материје које се мере на наведеним мерним местима 
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– Мрежа мерних станица и мерних места за континуирана мерења нивоа 

загађујућих материја на фиксним мерним местима пореклом од стационарних 

извора загађивања ваздуха. 

Редни 

број 
Назив мерног места Врста станице 

Загађујуће материје 

Чађ SO2 NO2 

1. 
Општина »Медијана« 

МК »Душко Радовић« 

мерно место 

(урбана зона) 
да да да 

2. 
Општина »Палилула« 

Палилулска рампа 

мерно место 

(урбана зона) 
да   

3. 

Општина »Црвени Крст« 

Просторије општине 

»Црвени Kрст« 

мерно место 

(индустријска зона) 
да   

4. 
Општина »Пантелеј« 

ОШ „Чегар“ 

мерно место 

(урбана зона) 
да   

5. 
Општина »Нишка Бања« 

Здравствена станица 

мерно место 

(зона одмора и 

рекреације) 

да да да 

 

Табела: Мрежа мерних места за наменска мерења таложних материја и 

одређивање тешких метала у таложним материјама (олово, кадмијум, никл и 

хром) на фиксним мерним местима 

Ред. 

Бр. 
Назив мерног места 

Укупне таложне 

материје 

Загађујуће материје 

Pb Cd Ni Cr 

1. МК »Душко Радовић« да да да да да 

2. Народно позориште да да да да да 

3. Трг Краља Александра да да да да да 

4. 
Раскрсница Булевара др 

Зоран Ђинђића и ул. Зетска 
да да да да да 

5. 
Раскрсница код обданишта 

„Бубамара“ 
да да да да да 

6. Палилулска рампа да да да да да 

7. 

Булевар 12. фебруар испред 

Правног факултета за 

привреду и правосуђе – 

Високошколска јединица у 

Нишу 

да да да да да 

8. 
Општина »Нишка Бања« 

Обданиште „Пахуљица“ 
да да да да да 

 

  



 ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ  

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ страна 14 од 113 

Табела: Фиксна мерења суспендованих честица PM2.5 

Мерно место 
Тип мерног 

места 

Загађујућа 

материја 
Учесталост мерења 

Институт за 

јавно здравље 

Ниш 

саобрађајни 

тип 

суспендоване 

честице PM2.5 у 

24-часовним 

узорцима 

Континуална мерења се врше у 

данима током целе године, изузев 

у данима када Институт за јавно 

здравље Ниш, ул. Булевар др 

Зорана Ђинђића бр. 50, врши 

мерење концентрација 

суспендованих честица PM2.5 у 

оквиру државне мреже за 

мониторинг квалитета ваздуха 

Табела: Континуална фиксна мерења суспендованих честица PM10 са анализом 

тешких метала (олово, арсен, кадмијум и никл) 

Мерно место 
Тип мерног 

места 
Загађујућа материја 

Учесталост 

мерења 

Основна 

школа „Свети 

Сава” 

градски тип 

суспендоване честице PM10 

са анализом тешких метала 

(олово, арсен, кадмијум и 

никл) у 24-часовним 

узорцима 

365 дана у години 

Следи приказ Мапе мерних места из локалне мреже мониторинга са легендом, а затим 

координате мерних места. 

Мапа мерних места из локалне мреже мониторинга 
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ЛЕГЕНДА 

Ред. 

Бр. 
Назив мерног места Врста станице Загађујуће материје 

1. 
Општина "Медијана" 

МК "Душко Радовић" 

мерно место 

(урбана зона) 

чађ, SO2, NO2, таложне материје и 

тешки метали у ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

2. 
Општина "Палилула" 

Палилулска рампа 

мерно место 

(урбана зона) 

чађ, таложне материје и тешки 

метали у ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

3. 
Општина "Црвени Крст" 

Просторије општине 

мерно место 

(индустријска 

зона) 

чађ 

4. 
Општина "Пантелеј" 

ОШ "Чегар" 

мерно место 

(урбана зона) 
чађ 

5. 
Општина "Нишка Бања" 

Здравствена станица 

мерно место 

(зона одмора и 

рекреације) 

чађ, SO2, NO2 

6. Народно позориште 
мерно место 

(урбана зона) 

таложне материје и тешки метали у 

ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

7. Трг краља Александра 
мерно место 

(урбана зона) 

таложне материје и тешки метали у 

ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

8 
Раскрсница Б. др Зорана 

Ђинђића и ул. Зетска 

мерно место 

(урбана зона) 

таложне материје и тешки метали у 

ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

9. 
Раскрсница код 

обданишта "Бубамара" 

мерно место 

(урбана зона) 

таложне материје и тешки метали у 

ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

10. 

Б. 12 фебруар испред 

Правног факултета за 

привреду и правосуђе 

мерно место 

(индустријска 

зона) 

таложне материје и тешки метали у 

ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

11. 
Општина "Нишка Бања" 

Обданиште "Пахуљица" 

мерно место 

(зона одмора и 

рекреације) 

таложне материје и тешки метали у 

ТМ (Pb, Cd, Ni, Cr) 

12. ИЗЈЗ Ниш 

мерно место 

(саобраћајни 

тип) 

суспендоване честице PM2,5 

13. ОШ "Свети Сава" 
мерно место 

(градски тип) 

суспендоване честице PM10 и тешки 

метали (Pb, Cd, Ni, Аs) 

 

Редни 

број 
Мерно место Координате 

1. Општина »Медијана«, МК »Душко Радовић« 43.31709, 21.886201 

2. Општина »Палилула« Палилулска рампа 43.31232, 21.90047 

3. 
Општина »Црвени Крст« Просторије општине 

»Црвени Kрст« 
43.33277, 21.88304 

4. Општина »Пантелеј«, ОШ „Чегар“ 43.3272,21.9362 

5. Општина »Нишка Бања«, Здравствена станица 43.29375, 22.00524 
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6. 

Булевар 12. фебруар испред Правног факултета за 

привреду и правосуђе – Високошколска јединица у 

Нишу 

43.32654, 21.89161 

7. Општина »Нишка Бања«, Обданиште „Пахуљица“ 43.298048, 21.984691 

8. Институт за јавно здравље Ниш 43.3166, 21.9144 

9. Основна школа „Свети Сава” 43.32074, 21.92051 

Институт за јавно здравље Ниш од 2005. године има акредитовану организацијону 

јединицу по стандарду СРПС ИСО 17025-лабораторија за испитивање (акредитациони 

број 01-147). Центар за хигијену и хуману екологију обавља годишње више од 100.000 

анализа различитих медијума. Све фазе акредитованих поступака, почев од узорковања 

до верификације Извештаја о испитивању се обављају по процедурама и упутствима које 

прати интерно Одсек за квалитет Центра а екстерно Акредитационо тело Србије. 

Табеларно су приказане акредитоване методе за процену квалитета ваздуха (извод из 

Обима акредитације Центра за хигијену и хуману екологију ИЗЈЗ Ниш), а затим следи 

табеларни приказ опреме којом се обављају акредитовани поступци а процену квалитета 

ваздуха. 

Табела: Приказ техника коришћених за процену квалитета ваздуха 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења 

(где је применљиво) 
Референтни документ 

Одређивање концентрације 

сумпор диоксида 

(спектрофотометријa) 

(6-150)µg/m3 ДМ 102 

Одређивање концентрације азот 

диоксида 

(спектрофотометријa) 

(6-50)µg/m3 ДМ 104 

Одређивање концентрације 

формалдехида 

(спектрофотометријa) 

(6-33)µg/m3 ДМ 105 

Одређивање концентрације озона 

(спектрофотометријa) 
(10-45)µg/m3 ДМ 106 

Одређивање концентрације 

амонијака 

(спектрофотометријa) 

(9-70)µg/m3 ДМ 107 

Одређивање концентрације чађи 

(рефлектометријa) 
(6-375)µg/m3 ДМ 112 

Стандардна гравиметријска 

метода мерења за одређивање 

РМ10 и PM2.5 масене 

концентрације суспендованих 

честица 

(гравиметријa) 

(1-200)µg/m3 
SRPS EN 

12341:2015 

Одређивање садржаја олова, 

кадмијума, хрома, никла, арсена, 

селена, антимона, калаја, 

Pb (0.005-4000)µg/m3 

Cd (0,0005-50)µg/m3 

Ni (0.002-100)µg/m3 

ДМ 116 
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молибдена, сребра, кобалта, 

бакра, мангана, гвожђа, цинка, 

баријума, калцијума, 

магнезијума, алуминијума, живе 

и стронцијума у фракцији PM2.5 

суспендованих честица 

(технике GFAAS; FI-MN-AAS за 

Hg) 

As (0.001-350)µg/m3 

Cr (0.002-100)µg/m3 

Se (0.001-350)µg/m3 

Sb (0.001-100)µg/m3 

Sn (0.001-100)µg/m3 

Mo (0.002-100)µg/m3 

Ag (0.002-50)µg/m3 

Co (0.002-50)µg/m3 

Cu (0.002-100)µg/m3 

Mn (0.002-100)µg/m3 

Fe (0.002-100)µg/m3 

Zn (0.002-100)µg/m3 

Ba (0.002-100)µg/m3 

Ca (0.002-100)µg/m3 

Mg (0.002-100)µg/m3 

Al (0.005-100)µg/m3 

Hg (0.002-50)µg/m3 

Sr (0.002-50)µg/m3 

Стандардна метода за 

одређивање садржаја олова, 

кадмијума, арсена и никла у 

фракцији PM10 суспендованих 

честица 

(технике GFААS за Pb, Cd, Ni, 

As) 

Pb (0,001-5000)µg/m3 

Cd (0,001-5000)µg/m3 

Ni (0,002-1000)µg/m3 

As (0,001-1000)µg/m3 

SRPS EN 

14902:2008 

Мерење pH у воденом раствору 

аероседимента 

(потенциометрија) 

(0-14)pH јединица 
Приручник1) 

метода P-IV-6/А 

Одређивање електролитичке 

проводљивости у воденом 

раствору аероседимента 

(кондуктометрија) 

(0-199900)µS/cm 
Приручник1) 

метода P-IV-11 

Одређивање садржаја сулфата у 

аероседименту 

(спектрофотометрија) 

(1-1000)mg/m2/дан ДМ 114/1 

Одређивање садржаја хлорида у 

аероседименту 

(волуметрија) 

(5-2000)mg/m2/дан ДМ 114/2 

Одређивање садржаја калцијума 

у аероседименту 

(волуметрија) 

(1,6-1000)mg/m2/дан ДМ 114/3 

Одређивање садржаја амонијака 

у аероседименту 

(колориметрија) 

(0,05-60)mg/m2/дан ДМ 114/4 

Одређивање садржаја нитрата у 

аероседименту 

(спектрофотометрија) 

(0,17-1500)mg/m2/дан ДМ 114/5 
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Одређивање садржаја нитрита у 

аероседименту 

(спектрофотометрија) 

(0,005-1000) mg/m2/дан ДМ 114/6 

Одређивање укупних растворних 

материја у аероседименту 

(гравиметрија) 

(>25)mg/m2/дан ДМ 114/7 

Одређивање сагорљивих 

материја у аероседименту 

(гравиметрија) 

(>10)mg/m2/дан ДМ 114/8 

Одређивање пепела у 

аероседименту 

(гравиметрија) 

(>10)mg/m2/дан ДМ 114/9 

Одређивање укупних 

нерастворних материја у 

аероседименту 

(гравиметрија) 

(>10)mg/m2/дан ДМ 114/10 

Одређивање укупног седимента 

у аероседименту 

(гравиметрија) 

(>35)mg/m2/дан ДМ 114/11 

Одређивање садржаја натријума, 

калијума и литијума у 

аероседименту 

(техника FAES) 

Na (30-1470)µg/m2/дан 

K (15-147)µg/m2/дан 

Li (3-300)µg/m2/дан 

ДМ 114/12 

Одређивање садржаја олова, 

кадмијума, бакра, цинка, гвожђа, 

мангана, хрома, никла, 

калцијума,магнезијума, сребра и 

кобалта у аероседименту 

(технике FAAS) 

Pb (1,5-300)µg/m2/дан 

Cd (1,5-300)µg/m2/дан 

Cu (4,4-300)µg/m2/дан 

Zn (8,8-300)µg/m2/дан 

Fe (41-1470)µg /m2/дан 

Mn (13-300)µg /m2/дан 

Cr (3-300)µg/m2/дан 

Ni (3-300)µg/m2/дан 

Ca (15-1470)µg/m2/дан 

Mg (9-1470)µg/m2/дан 

Ag (9-300)µg/m2/дан 

Co (3-300)µg/m2/дан 

ДМ 114/13 

Одређивање садржаја олова, 

кадмијума, хрома, никла, арсена, 

селена, антимона, калаја, 

молибдена, сребра, кобалта, 

бакра, мангана, гвожђа, цинка, 

баријума, калцијума, 

магнезијума, алуминијума, живе 

и стронцијума у аероседименту 

(технике GFAAS) 

Pb (1,5-300)µg/m2/дан 

Cd (1,5-30)µg/m2/дан 

Cr(1,5-300)µg/m2/дан 

Ni (1,5-300)µg/m2/дан 

As(1,5-300)µg/m2/дан 

Se(1,5-300)µg/m2/дан 

Sb(1,5-30)µg/m2/дан 

Sn(1,5-30)µg/m2/дан 

Mo(1,5-300)µg/m2/дан 

Ag (1,5-300)µg/m2/дан 

Co (1,5-300)µg/m2/дан 

Cu (1,5-300)µg/m2/дан 

ДМ 114/14 
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Mn (3-300)µg/m2/дан 

Fe (3-300)µg/m2/дан 

Zn (3-300)µg/m2/дан 

Ba (3-300)µg/m2/дан 

Ca (3-300)µg/m2/дан 

Mg (3-300)µg/m2/дан 

Al (7-150)µg/m2/дан 

Hg (1,5-150)µg/m2/дан 

Sr (1,5-300)µg/m2/дан 

Одређивање садржаја арсена, 

живе, селена у аероседименту 

(FI-MN-AAS за Hg, As и Se) 

As (1,5-150)µg/m2/дан 

Hg (1,5-150)µg/m2/дан 

Se (1,5-150)µg/m2/дан 

ДМ 114/15 

Табела: Приказ коришћене опреме 

Бр. Назив уређаја Произвођач 
Инвентарски 

бр. 

Шифра/број 

картона 

Серијски 

број/опсег 

мерења 

1 
Вага аналитичка, 

Mettler 

Mettler AE 

200 
2078 M28006H72/1 J38503/0-205g 

2 
АА 

Спектрофотометар 
Perkin Elmer 2142 M80002H76/11 

200S2101203/186-

1000nm 

3 
Спектрофотометар, 

ВиС 

Caerl Zeiss 

Jen 
2163 M80004H75/14 

855512/340-850 

nm 

4 
Спектрофотометар, 

УВ ВиС 
Perkin Elmer 2207 M80007474/17 

0010-016/200-

1100 nm 

5 pH метар 
WTW 

Germany 
2113 K00008M77/23 

01340046/pH -

2,000-16,000 

U/(mV) -999,9 - 

999,9 

6 Кондуктометар Hanna instr 2175 K00003H75/72 0.0-1500µS/cm 

7 Рефлектометар 
Evans 

elektroselen 
2205 M76001H74/83 43/1528 

8 Флоуметар / 2918 M24003H12/86 0-200 l/h 

9 pH метар 
Hanna 

Instruments 
2176 K00009H75/89 

506598/ pH -

1,999-19,999 mV 

+-1999,9 -9,9-

120ºC 

10 Вага аналитичка 
Denver 

Instrument 
2077 M28001H72/98 

15308101/0.001-

60/200g 

11 Вага техничка 
Adam 

equipment 
3340 M28002H78/99 

AE068A103891/do 

6000 g 

12 Гасомер, YMG INSA 3341 M24028uz/108 1069054/0,04-6m3 

13 Гасомер, YMG INSA 3351 M24007uz/120 1191507/0,04-6m3 

14 Гасомер, YMG INSA 3342 M24011uz/124 0971595/0,04-6m3 

15 Гасомер, YMG INSA 3343 M24012uz/125 1192222/0,04-6m3 

16 
АА 

Спектрофотометар 
Perkin Elmer 2143 M80009H76/212 

600S8020202 

100S8011701 

/190-700 nm 
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17 Флоуметар 
Zambelli, 

Italija 
1853 M24036H81/226 

PF 15107-

2299/0.2-6 L/min 

18 

Узоркивач 

амбијенталног 

ваздуха 

Sven Leckel 1586 M24037Uz/227 

10-0061/2-4 m3/h 

(~5.5 m3/h 

неконтролисани 

режим) 

19 
Једноканални 

узоркивач ваздуха 
Proekos 2922 M24038Uz/232 

PE801X-01/11/02-

1.7dm3/min 

20 
Термометар 

термохигрометра 
Testo 2915 M50093H81/265 

41407957/-10°C+ 

70°C 2- 98% RH 

21 

Осмоканални 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

са 1 мерилом 

протока 

ASV Co 2946 M24041Uz/288 
S.B.4G-16/0.0- 2.0 

dm3/min 

22 

Осмоканални 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

са 1 мерилом 

протока 

ASV Co 2950 M24042Uz/289 
S.B.4G-17/0.0- 2.0 

dm3/min 

23 

Осмоканални 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

са1 мерилом 

протока 

ASV Co 2947 M24043Uz/290 
S.B.4G-18/0.0- 2.0 

dm3/min 

24 

Осмоканални 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

са два мерила 

протока 

ASV Co 2949 M24044Uz/291 
S.B.4G-19/0.0- 2.0 

dm3/min 

25 

Осмоканални 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

са два мерила 

протока 

ASV Co 2948 M24045Uz/292 
S.B.4G-20/0.0- 2.0 

dm3/min 

26 

Осмоканални 

дволинијски 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

“ASV Co” 

d.o.o. 
3559 M24046Uz/411 С.Б.4G-34 

27 

Осмоканални 

дволинијски 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

“ASV Co” 

d.o.o. 
3560 M24047Uz/412 С.Б.4G-35 

28 

Осмоканални 

једнолинијски 

микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

“ASV Co” 

d.o.o. 
3561 M24048Uz/413 С.Б.4G-36 

29 
Осмоканални 

једнолинијски 

“ASV Co” 

d.o.o. 
3562 M24049Uz/414 С.Б.4G-37 
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микроконтролерски 

узоркивач ваздуха 

30 

Електронско 

мерило протока 

ваздуха 

“Casela UK” 3594 M24047Uz/446 С.Б. 3197424 

31 Узоркивач ваздуха “Casela UK” 3595 M24048Uz/447 С.Б. 4293154 

32 Узоркивач ваздуха “Casela UK” 3596 M24049Uz/448 С.Б. 0300357 

33 Узоркивач ваздуха “Casela UK” 3597 M24050Uz/449 С.Б. 0300393 

34 Узоркивач ваздуха “Casela UK” 3598 M24051Uz/450 С.Б. 0300496 

35 Узоркивач ваздуха “Casela UK” 3599 M24052Uz/451 С.Б. 0300496 

36 
Мерило протока са 

лебдећим телом 

“InFlux 

Measurements 

Ltd” 

3600 M24053Uz/452  

37 ICPE-9820 Shimadzu    

38 

Протокомер 

орифиса 

сенквенциалног 

семплера 

Sven Leckel    
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2. Основне информације о агломерацији 

2.1. Тип агломерације 

У складу са Законом о заштити ваздуха "Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013, у циљу 

оцењивања и управљања квалитетом ваздуха, територија Републике Србије је подељена 

на зоне и агломерације. Уредбом Владе о одређивању зона и агломерација (Службени 

гласник Републике Србије, број 58/2011 и 98/2012) на територији Републике Србије 

одређено је осам агломерација од којих једна, Агломерација „Ниш”, обухвата територију 

града Ниша. 

2.2. Опис граница агломерације 

Просторни план Града Ниша одређује границе административног подручја. Актуелни 

Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025. који је основ дугорочног развоја Града 

донет је 2011. године. 

Северна граница се простире, гледано из правца северозапда ка истоку, од катастарских 

општина Вртишта, Мезграје и Горње Топонице, затим следе катастарске општине Доња 

Топоница, Берчинац, Паљина, Врчинац, Чамурлија, Доњи Комрен, Рујник, Хум, 

Бреница, Каменица, Доњи Матејевац, Горњи Матејевац, Кнез Село, Јасенови, Малча, 

Пасјача, Сићево односно до границе Општине Нишка Бања. 

Источна граница почиње тромеђом катастарских општина Пасјача, Малча и Сићево, 

одакле се простире ка југу границом између општина Пантелеј и Нишка Бања до 

катастарских општина Просек и Јелашница.  

Јужна граница почиње од катастарских општина Куновац, Јелашница, и Чукљеник, иде 

ка западу између Јелашнице и Чукљеника, затим Раутова, Нишке Бање и Радикине Баре, 

до Прве Кутине, Палилуле, Габровца, Сувог Дола и Бербатова. У наставку су катастарске 

општине Доње Власе, Габровац, Општина Дољевац, катастарске општине Ниш-Бубањ, 

Паси Пољана, Горње Међурово, Доње Међурово, Чокот, Мрамор, пут Ниш-Мерошина 

и атарски пут ка селу Александрову. 

Западна граница започиње границом са Општином Мерошина, ка северу се наставља 

катастарским општинама Мрамор, Крушце, Лалинац, Сечаница, реком Јужном 

Моравом, Мезграјом, Суповацем, локалним путем Вртиште-Мезграја, пругом Ниш-

Београд, завршавајући се тромеђом катастарских општина Вртишта, Мезграје и Горње 

Топонице. 

2.3. Процена величине загађеног подручја (у км2) 

Укупна величина Просторног плана Града Ниша је 596,78 км2. Градске општине Града 

ниша су: 

− Градска општина Медијана - централни део подручја плана;  

− Градска општина Црвени Крст - северозападни део подручја плана;  

− Градска општина Пантелеј - североисточни део подручја плана;  

− Градска општина Нишка Бања - југоисточни део подручја плана и 

− Градска општина Палилула - југозападни део подручја плана.  
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Генерални урбанистички план Града Ниша обухвата површину 266,77 км2, (територију 

целе градске општине Медијана и делове територије градских општина Црвени Крст, 

Пантелеј, Нишка Бања и Палилула), 44,70% од укупне површине територије града Ниша. 

За Просторни план административног подручја Града Ниша 2021, рађен је Извештај о 

стратешкој процени утицаја на животну средину од стране ЈП Завод за ирбанизам 2010. 

године. 

 

На основу категоризације административног подручја Града Ниша према постојећем 

степену загађености планира се да ће се применом мера за смањење негативних и 

увећање позитивних утицаја на животну средину административно подручје Града 

Ниша налазити у категоријама загађености како је приказано у следећој табели. 
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Питања заштите животне средине релевантна за просторни план и тада су посветила 

посебну пажњу аерозагађењу у Граду Нишу, а сигурно морају бити ажурирана што је 

пре могуће јер планрано није достигнуто, напротив. Даље повећање густине становања 

у центру Ниша има за последицу смањење зелених површина, чиме се додатно деградира 

животна средина и посредно утиче на нарушавање квалитета ваздуха. 

Стога је становништво Града Ниша, а посебно општине Медијана изложено 

аерозагађењу различитог степена, нарочито зоне густе насељености и зоне интензивног 

саобраћаја у градском језгру. 

Мере за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја су: 

− У области заштите ваздуха: стриктно ограничавање емисија загађујућих материја из 

привредних постројења, саобраћаја и домаћинстава, даљи развој система 

гасификације и топлификације, адаптирање привреде према критеријумима заштите, 

појачану контролу рада котларница; 

− подстицање енергетске ефикасности у смислу што рационалнијег коришћења 

енергије; 

− одређеним мерама стимулисати грађане са индивидуалним ложиштима на прелазак 

на алтернативне изворе загревања; 

− уградња уређаја за смањење емисија на изворима где су емисије изнад GVI 

прописане законом као што су индустријски погони, топлане, котларнице итд;  

− смањење и ограничавање емисија из нових извора преусмеравањем транзитног 

саобраћаја ван насеља, применом интегралних заштитних мера на коридору аутопута 

и других путева, применом прописа и прибављање обавезних интегрисаних дозвола 
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за постојећа и нова привредна (индустријска) постројења, као и промене у начину 

функционисања постојећих постројења, док се за нова постројења примењују 

најбоље доступне технологије (БАТ) и решења усклађена са прописима; 

− коришћење алтернативних енергетских извора: сунчеве и геотермалне енергије, 

енергије биомасе и отпада, еолске енергије; 

− усагласити основне градске функције са циљем побољшања стања животне средине; 

− планско озелењавање јавних површина и стварање функционалног система зеленила 

са изградњом нових паркова и спортско-рекреативних терена, дечијих игралишта и 

нових дрвореда дуж улица и булевара, свуда где за то постоје могућности; 

− засновати катастар загађивача ваздуха на територији Просторног плана са подацима 

о свим стационарним изворима загађења ваздуха; 

− обезбедити аутоматско прећење показатеља квалитета ваздуха ради адекватне 

реакције у случају акцидентних загађења; 

− даљи развој информационог система квалитета ваздуха за подручје Просторног 

плана преко Екобилтена и интернет презентација, са доступном базом података о 

актуелном и десетогодишњем стању квалитета ваздуха; 

− спровести вишегодишња епидемиолошка истраживања за утврђивање последица 

лошег квалитета ваздуха на здравље становништва; 

2.4. Подаци о насељености становништва изложеног загађењу 

Према последњем попису становништва у Републици Србији из 2011. године, на 

територији града Ниша живи 260 307 становника (Попис становништва, домаћинстава 

и станова у Републици Србији 2011, Републички завод за статистику, Београд, 2012. 

год.). Процењен број становника града Ниша за 2018.г. је 256 381 становника (табела). 

Град представља трећи град према броју становника у Србији и у укупној популацији 

РС учествује са око 3,5%. На територији Нишавског округа, у последњих десет година 

број становника се константно благо смањује, просечно годишње за 1.169 или 0,3% 

(индекс 2018/2009=96,9%). Међутим, у последњих 60 година становништво у Нишу се 

увећало 2,4 пута, а градски центар је увећао број становника 3,5 пута. У односу на 

пописано становништво 2002. године у 2011. год. број становника Ниша је повећан за 

3,9%. 

Табела: Број становника Града Ниша, 2009-2018. године 

Година 
Број становника за 

Град Ниш 

2009 255479 

2010 255699 

2011 260307 

2012 259790 

2013 259125 

2014 258500 

2015 257883 

2016 257348 

2017 256825 

2018 256381 

Извор: Попис становништва 2011. год. и процене Завода за 

статистику Р.Србије, база података 



 ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ  

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ страна 26 од 113 

Табела: Кретање броја домаћинстава у Нишу 

 

Према попису становништва из 2011. у Нишу је постојало око 90.000 домаћинства. 

Најбројнија су двочлана домаћинства око 23.000, око 17.000 имало само једног члана, 

док 22.000 су породице брачних парова без деце. Око 41.000 породица које су чинили 

брачни парови са децом, али је укупан број становника који су живели у оваквим 

породицама био око 147.000. У ранијим пописима Републичког завода за статистику у 

Нишу је 1991. год. било је 78007 породица а 2020. год. се број породица процењивао на 

85269. (Извор: Становништво Југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-

културна динамика,Љубиша Митровић). 

Град Ниш има 257867 становника према Попису 2011. године (градска општина 

Медијана 88010, Градска општина Нишка Бања 14098, Градска општина Палилула 

71707, Градска општина Пантелеј 52290, Градска општина Црвени Крст 31762). 

Просечна густина насељености на територији града Ниша је 420 становника на км². Већи 

проценат становништва живи у градским насељим (72%), док мањи проценат (28%) у 

сеоским насељима. Мрежа насеља Града Ниша се састоји од 72 насеља, сеоска и 

приградска насеља покривају већи део територије. Иако заузима најмању површину 

Града Ниша, Градска општина Медијана има изузетно високу густину насељености (у 

односу на просечну густину по км2, 20 пута је већа). Све остале општине укупно немају 

густину насељености као Медијана која заузима свега 2% површине Града Ниша. (остале 

општине заузимају укупно око 586 квадратних километара или 98%).  

Градске општине Површина (км2) Број становника Густина ст/км2 

Медијана-Центар 10,69 87.405 8.169 

Нишка Бања-југоисток 144,86 15.359 106 

Палилула-југозапад 115,86 72.165 623 

Пантелеј-североисток 141,57 42.137 298 

Црвени Крст-северозапад 183,79 33.452 182 

Град Ниш 596,78 250.518 420 

2.5. Подаци о постојећим привредним и стамбеним објектима и објектима 

инфраструктуре 

Стамбени објекти 
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На простору Нишке котлине су дисперзно лоциране главне градске функције становања, 

рада, јавних служби ,саобраћаја, инфраструктуре и комуналних делатности. Град Ниш 

има 257867 становника према Попису 2011. године (градска општина Медијана 88010, 

Градска општина Нишка Бања 14098, Градска општина Палилула 71707, Градска 

општина Пантелеј 52290, Градска општина Црвени Крст 31762). Доминира 

индивидуални облик становања, који је присутан на већинском делу површина претежно 

стамбене намена. У центру градског насеља доминира више-породично становање. У 

рубним градским подручјима је неретко неадекватна инфраструктураје, претежно је 

заступљен традиционални тип становања. Површина грађевинског подручја износи 

15.589,67 хектара. 

ГУП одређује стамбене зоне као следеће структуре: 

• Становање великих густина у градском подручју 

• Становање средњих густина у градском подручју 

• Становање умерених густина у градском подручју 

• Становање умерених густина у приградским насељима 

• Становање ниских густина у приградском подручју - викенд зоне 

• Пословно - стамбена зона 

Прве измене Плана генералне регулације подручја ГО Медијана (ЈП завод за 

урбанизам 2015 и допуна 2018) предвиђају забрану изградње објеката који 

угрожавају и негативно утичу на квалитет животне средине. Иако није рађена 

Стратешка процена утицаја Плaна на животну средину, сматрамо да је неопходна због 

неповољне ситуације са квалитетом ваздуха, конкретно у ГО Медијана. 

„У складу са подацима обрађеним у Извештају о процени утицаја ГУП-а Ниша 2010-

2025 (сагласност надлежне управе од 01.03.2010. године) и у складу са Законом о 

процени утицаја на животну средину - „Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09, као и 

Критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну 

средину за Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Медијана, не 

приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину.“  

Како је наведни Извештај за Град Ниш рађен за период до 2021. г., посебан осврт након 

евалуације испоштованих ставки и изради новог извештаја, треба посветити управо ГО 

Медијана као подручју повећаног загађења ваздуха. 

Заштита животне средине и природних вредности подразумева поштовање општих  

превентивних мера заштите животне средине и природе, као и свих техничко-

технолошких мера и прописа утврђених условима надлежних органа и институција, и 

законском регулативом. Општа правила грађења објеката на територији ГО Медијана 

подразумевају: максимални индекс заузетости парцеле од 60-70% зависно од зоне 

густине становања, једно паркинг место по стану и најмање 10% зелене површине на 

парцели. Зависно од величине парцеле се прописује спратност (нпр. за парцелу од 600 

квадратних метара, дозвољена спратност је П+6). По општим превентивним мерама које 

су прописане у свим уџбеницима медицинских наука из области хигијене, спратност се 

одређује и на основу удаљености од саобраћајнице и околних објеката. Сведоци смо да 

се правила не поштују. Предвиђена заштита у току градње нових или реконструкције 
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постојећих објеката кроз низ мера којима се смањују могући негативни утицаји на 

животну средину, подразумева: 

− стриктну заштиту свих делова терена ван непосредне зоне радова, што значи да се 

ван планиране, постојеће површине не могу користити као стална или привремена 

одлагалишта материјала, као позајмишта, као платои за паркирање и поправку 

машина; 

− сакупљање хумског материјала и његово депоновање на уређеним депонијама како 

би код завршних радова могао бити употребљен за рекултивацију и биолошку 

заштиту; 

− све манипулације са нафтом и њеним дериватима, неопходно је обављати на посебно 

дефинисаном месту и уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања. 

Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и односити на 

контролисане депоније; 

− системско прикупљање чврстог отпада који се нормално јавља у процесу градње и 

боравка радника у зони градилишта (амбалажа од хране, други чврсти отпаци) и 

његово депоновање на уређеним депонијама; 

− забрана прања машина и возила у зони радова као и прање миксера за бетон и 

неконтролисано одстрањивање преостаиих делова бетонске масе на било које 

површине ван непосредне површине за градњу; 

− у смислу спречавања негативних ефеката који су присутни због нарушавања 

морфолошких карактеристика пејзажа неопходно је хортикултрно уредити и 

предвидети све мере за озелењавање слободних површина. 

Уколико би се испоштовале све ставке које су 2015. године наведене у ПГР Медијана, 

проблем аерозагађења би био под контролом и у Граду Нишу.  

Привредни објекти 

Током деведесетих година XX века настао је пад привредних активности и индустријске 

производње, која се обнавља последњих година. Преовладава трговински сектор и 

прерађивачка индустрија. На подручју ГУП-а функционишу производни и складишни 

комплекси који су груписани по зонама. 

„Индустрија и радна зона“ захвата укупну површину од 167,66 ха, што представља 

0,63% подручја ГУП-а, односно 6,81% збира намена „Пословне и радне зоне“ 

„Пословно - производно - трговински комплекс“ захвата укупну површину од 1.356,90 

ха, што представља 5,09% подручја ГУП-а, односно 55,09% збира намена"Пословне и 

радне зоне". 

Законска обавеза свих привредних објеката је да пријављују количине емитованих 

материја у ваздух на годишњем нивоу а на основу извршених анализа које обављају 

овлашћена правна лица за емисију у ваздух. Пријављени подаци су јавно доступни у 

Локалном регистру емитера а достављају се и Националном регистру емитера. 

Списак привредних објеката дат је у прилогу. 

Објекти инфраструктуре 

Саобраћај 
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Кроз Ниш пролазе битни европски путеви: аутопутеви Е-75 и Е-80 и железничке пруге 

Е-85 и Е-70. Ваздушни саобраћај у региону се одвија преко аеродрома „Константин 

Велики“. Дужина путне мреже износи око 391км, а њену структуру чине: Државни 

путеви 1.реда(магистрални путеви) (9%), Државни путеви 2. реда (регионални путеви) 

(23%) и општинскипутеви (68%).Главна саобраћајница долази из правца Београда до 

северне ивице Ниша, одакле се рачва ка југу долином Јужне Мораве и Вардара и води 

ка Солуни и Атини (Е-75-М1) и истоку долином Нишаве према Софији и Истанбулу (Е-

80). 

Друмски саобраћај 

Путну мрежу Града Ниша пресеца више путних праваца из мреже Државних путева 1. и 

реда (магистралних и регионалних путева) и то: Државни пут 1.реда(магистрални) М-

1.12. Трупале-Просек део аутопута Е-80, Државни пут 1. реда (магистрални) М-25 Ниш 

–Зајечар, Државни пут 2. реда (регионални) Р-214 Алексинац - Ниш – Лесковац, 

Државни пут 2. реда (регионални) Р-274 Ниш – Малча, Државни пут 2. реда (регионални) 

Р-241 Ниш – Гаџин Хан, Државни пут 2. реда (регионални) Р-241а Нишка Бања – Бела 

Паланка, Локалну путну мрежу чине систем општинских путева. Значајне градске 

магистрале у Нишу су: Булевар Димитрија Туцовића, ка Лесковац (Р214), Булевар Св. 

Цара Константина, Булевар Медијана, Улица Сомборска , Булевар 12. фебруар и 

Западни булевар. 

Јавни градски превоз се одвија аутобуским линијама. У Нишу функционише више такси 

удружења са преко 600 возила. 

Како се повећавао број становника и ширило градско језгро, градске саобраћајнице су 

постајале све оптерећеније саобраћајем. Због немогућности проширења постојећих или 

изградње нових саобраћајница у центру, њихова пропусна моћ слаби. Евидентан је и 

недостатак адекватних бициклистичких стаза. Такође је отежан приступ периферним 

деловима града. Овакве околности утичу на повећану концентрацију полутаната у 

ваздуху, пореклом од издувних гасова мотора са унутрашњим сагоревањем. 

Железнички саобраћај 

Железничка станица Ниш се налази у Градској Општини Палилула, на битном 

железничком чвору. Пруга Београд-Ниш се наставља пругома Ниш-Лесковац-Врање-

Прешево-Граница Македоније (Е-85) као и пругом Ниш-Пирот-Димитровград-Граница 

Бугарске (грана коридора Xц ознака Е-70). Пруга пролази кроз подручје густе 

насељености па на ширем поручју чвора постоји 51 укрштање путева и улица са пругама. 

Смањивање негативних утицаја железничког саобраћаја на Град Ниш би се спровело 

измештањем железничког путничког и теретног саобраћаја у северни део града, као и 

завршетком електрификције пруге и замене дизел-локомотива електричним. 

Ваздушни саобраћај 

Аеродром „Константин Велики“ је међународни цивилни аеродром, други по величини 

у Србији. Удаљеност од центра града износи око 4 км северозападно. Ова локација се 

одликује врло повољним временским условима током целе године, са малим бројем 

магловитих и снежних дан па је коришћен као алтернативни аеродром за аеродроме 

Београдски, као и аеродроме околних земаља. Његова стаза за полетање је дужине 2.500 

м и ширине 45 м, рулна стаза дужине 290 м и ширине 25 м, платформа за паркирање 
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ваздухоплова димензија 275 x 100 м са 4 означене позиције. Пристанишна зграда укупне 

површине 1.700 м2. 

Мапа линија јавног превоза у Нишу 

 

Извор: http://www.gu.ni.rs/institucije/saobraćaj/javni-gradski-i-prigradski-prevoz-putnika/ 

Топлификација 

Грејање се спроводи централизованим системом топлификације града, локалним 

котларницама и индивидуалним ложиштима.Централизовани систем топлификације 

града чине централни извори топлотне енергије у склопу ЈКП "Градска топлана" и мрежа 

магистралних топловода. Укупни инсталисани котловски капацитети у јединственом 

систему топлификације града износе 242 МW у 13 објеката којима газдује ЈКП "Градска 

топлана". Главне изворе топлотне енергије чине две топлане: ТО "Криви Вир" и ТО "Југ" 

са инсталисаним капацитетима котлова од 194 МW и јоš 11 локалних котларница са 

инсталисаним котловским капацитетима од 48 МW. Од наведених топлотних извора 

којима газдује ЈКП "Градска топлана" само топлана "Криви Вир" и топлана "Југ" као 

основни енергент користе природни гас. Дужина мреже магистралних топловода износи 

67 км и у највећем делу обухвата центар градског насеља. Покривеност је преко 

1.320.000 м2 стамбеног и око 354.000 м2 пословног простора. Топлотни извори којима 

располаже ЈКП "Градска топлана" у смислу организованог снабдевања топлотном 

енергијом чини систем од три топлане, једанаест котларница и 1140 подстаница. 

1. Топлана "Криви Вир", у зони реке Нишаве, капацитета 128 МW, 

2. Топлана "Југ", у зони старог гробља, капацитета 60 МW, 

3. Топлана „Мајаковски“, у зони насеља Дуваниште 14 МW 

http://www.gu.ni.rs/institucije/saobraćaj/javni-gradski-i-prigradski-prevoz-putnika/
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Гасификација 

Са аспекта побољшања кавалитета ваздуха, гасификације је веома важна. Снабдевање 

гасом се планира из два правца: са севера преко ГМРС "Ниш 1" и из правца истока из 

ГМРС "Ниш 2", формирањем основног прстена примарне градске гасоводне мреже у 

градском језгру и гранањем од прстена у правцу истока ка Нишкој Бањи и правцу запада 

ка радним зонама."ГМРС (Главна мернорегулациона станица) "Ниш 1" код Чамурлије, 

комплекса 0,40ха, изграђена је за пријем магистралног гасовода МГ -09 "Ниш - Појате" 

из правца северозапада (Појате). "ГМРС"Главна мернорегулациона станица"Ниш 2"код 

Горње Врежине, комплекса 0,40ха, планирана је за пријем гасовода из правца истока 

(Димитровград). "ГРЧ"Главни разделни чвор"Ниш"је на северозападу, комплекса 

0,70ха. 

Депонија 

Градска депонија за комунални отпад се налазу на граници територија града Ниша и 

Општине Дољевац. Одлагање отпада није могуће адекватно спровести на датој локацији 

депоније, како би се испунили захтеви очување животне средине и поред свих напора 

ЈКП Медиана Ниш. 

У систем евакуације чврстог отпада укључено је 92,3% домаћинстава са територије 

Града Ниша (од укупно 85269 домаћинстава, 78695 има организовану евакуацију 

чврстог отпада преко ЈКП Медиана Ниш). Прикупљени чврсти отпад са територије 

Града Ниша, и од 1999. године и са територије Општине Дољевац, се одлаже на Депонију 

"Бубањ". Депонија “Бубањ” служи за одлагање отпада 250000 становника града Ниша, 

као и за одлагање отпада са Општине Дољевац на чијој територији живи око 80000 

становника. Град Ниш је Одлуком Скупштине града бр. 01-83/99-8 од 09.07.1999. 

године, дао сагласност општини Дољевац да може да користи Градску депонију за 

одлагање отпадног материјала са подручја своје општине, јер се део тела депоније налази 

на територији ове општине, и то 1/3 на територији Ниша и 2/3 на територији Дољевца 

(на простору површине од 31,07 ха од чега је на подручју града Ниша 23,25 ха). 

Депонија “Бубањ” је лоцирана у Југозападном делу нишке котлине на западним 

падинама Бубња, 150 метара од локалног пута и око 7 км од центра града. Постоји од 

1968. године и одавно јој је истекао животни век (25-30 година). Живот јој је вештачки 

продужаван проширењем одређених поља и то након забране инспекције за заштиту 

животне средине (више пута је затварана 2005. године, а задње затварање од стране 

инспекције датира из 2013. године). Од 2015. године је урађено санирање поља С4 које 

је требало да омогући капацитет за две до три године када је у плану било санирање 

поља С5. Ово је прелазно решење јер Град Ниш нема где да одлаже чврст отпад. У плану 

је изградња регионалне санитарне депоније "Келеш" (РСД "Келеш"). На РСД Келеш би 

се одлагао отпад из свих општина Нишавског округа са Сокобањом а депонија Бубањ би 

се потпуно затворила и рекултивисала (на њеном месту је планирана изградња 

рециклажног центра). 

Још увек активна Депонија Бубањ је са правом добила назив сметлиште и сматра се 

еколошком бомбом. Постојећа депонија не задовољава критеријуме савременог 

управљања комуналним отпадом, комплекс није инфраструктурно адекватно опремљен, 

капацитет (за примењивану технологију депоновања) је исцрпљен, заштита животне 

средине није обезбеђена. Депонија је несанитарна и у категорији је оних депонија за које 
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је у оквиру Националне стратегије управљања комуналним отпадом, утврђен рок од 5 

година у коме се може користити под условом да се претходно изврши санација са 

минималним мерама заштите и припреми документација и услови за прописно 

затварање по истеку одобреног експлоатационог периода. Неопходно је постизање 

потребног нивоа безбедности и претварање досадашњег процеса одлагања отпада у 

процес управљања отпадом.  

2.6. Приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким 

показатељима 

Анализирњем података за десетогодишњи период (од 2009. до 2018. године) које је 

прикупио Републички хидро-метеоролошки завод, дат је преглед основних климатских 

параметара Града Ниша. Град Ниш је лоциран у појасу умерено-континенталне климе , 

у којем преовалдавају топла лета и умерено хладне зиме. Средња годишња температура 

у Нишу износи 11,95°C. Најтоплији месец је јул са просечном температуром од 22,53°C, 

док је најхладнији месец јануар са средњом температуром од 0,2°C. Просечни ваздушни 

притисак је 971,74 мБар-а. Просечне вредности релативне влажности ваздуха за Ниш по 

месецима у овом период је око 72%, најмање током августа око 60,6% а највиште током 

децембра око 82%. Ниш годишње има 123 кишовита дана и 43 дана под снегом. 

Просечна вредност падавина је 676,25 мм. Највећи просек падавина се бележи за октобар 

и износи 70 мм, а најмањи просек падавина за август и износи 31,45 мм. 

Најчешће дувају следећи ветрови по редоследу набрајања: источни, северозападни, 

северни и североситочни ветар. Честина ветра је 81-105 дана/годишње. Просечна 

јачина ветра је нешто мања од 3 бофора.Током перида тишине у зимским месецима је 

отежано проветравање, које се карактерише повећањем концентрације полутаната у 

ваздуху. 

Када настане поље повишеног ваздушног притиска у тропосфери (антициклон), чија 

вредност прелази 1.013 милибара, је период током кога аерозагађење игра значајну 

улогу. Максимални притисак формира се у центру, а барички градијент усмерен је ка 

периферији. Ветрови који дувају на северној хемисфери обилазе око центра у правцу 

казаљке на сату, а у средишту антициклона преовлађује силазно кретање ваздуха, те је 

стога време мирно и суво. Лети антициклон доноси високе температуре, а зими мраз. 

Континенталну климу током зимског периода одликује честа појава температурних 

инверзија. Хладне ваздушне масе често продиру са севера, северозапада и североистока 

доносећи пад температуре. За време периода тишине (када не дувају ветрови) и слабих 

ветрова, настају метеоролошки услови који онемогућавају дисперзију са последичном 

акумулацијом полутаната унутар насељеног подручја. Тада су температуре ваздуха 

значајно ниже у котлини него у планиској области. Са друге стране, ветрови са југа 

Балканског полуострва, преко Вардарско-Моравске долине доносе утицај топлије 

климе. 

Радовно се смењују топли и хладни периоди у правилним временским интервалима 

током годишњих доба. У пролешном и летњем периоду су честе обилне падавине 

праћене елементарним непогодама. Током летњег периода се јављају сушни периоди 

различитог трајања.  
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Антропогени утицај на модификацију микроклиме се истиче у урбаној средини, са 

мањом заступљеношћу зелених површина на рачун бетонских и асфалтираних 

површина. Урбана подручја се теже хладе и проветравају у летњем период. У стамбеном 

подручју са високим зградама је отежана природна вентилација због вртложних 

струјања ваздуха 

Годишња ружа ветрова -Ниш, локација мерења-Аеродром 

 

Извор: http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteorologija/Klimatografija%20aerodroma%20-

%20NIS.pdf 

Просечне вредности ваздушног притиска за Ниш у мБар по месецима и годинама 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

јануар 992.8 990.8 967.7 921.9 917.8 992.3 994.3 993.9 924.1 995.8 

фебруар 988.8 984.9 995.3 922.7 917.1 992.9 991.8 992.2 925.8 990.6 

март 988.6 993.5 998.3 927.3 915.1 991.5 995.5 989.2 922.4 985 

април 991.4 993.2 991.5 916.1 922.2 988 994 989.2 922.8 992.5 

мај 993.5 987.3 993 921 919.5 989.1 991 989.3 923 990.5 

јун 989.8 987.6 990.9 923.8 922.9 991 993.1 990.1 923.9 988.9 

јул 991.8 990.6 987.8 923.3 925.4 989 991.7 991.9 923.6 989.4 

август 992.8 990 991.3 925 924.8 990.1 992.2 994 925.6 992.2 

септембар 994.2 991.4 992.9 924.3 923.2 992 992.6 994.1 923.5 996.1 

октобар 992.4 993.3 997.5 922.7 927.4 995.6 995.6 996.9 925.6 996.5 

новембар 992.4 987.6 1002.3 924.2 922 995.6 996.5 996 922.6 997.4 

децембар 987.2 990 995.4 919.6 929.3 995.6 1007.3 1005.5 922.4 997.2 

годишње 991.31 990.1 994.4 922.7 922.3 991.9 994.7 993.5 923.8 992.7 

http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteorologija/Klimatografija%20aerodroma%20-%20NIS.pdf
http://www.hidmet.gov.rs/podaci/meteorologija/Klimatografija%20aerodroma%20-%20NIS.pdf
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Просечне вредности температуре ваздуха за Ниш у ᵒC по месецима и годинама 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

јануар 0.7 1.2 0.6 -3.2 -0.2 4 2.1 0.5 -7 3.5 

фебруар 2.5 3.5 0.3 -8 0.5 7.5 3.6 9.1 1.5 3.2 

март 6.6 7.6 6.9 5.5 2.5 9.8 6.9 8.3 7.3 7.2 

април 14.3 12.9 12.5 9.7 11.4 12.3 11.5 14.9 7.9 17.2 

мај 18.3 17.2 16.4 12.9 15.3 16.3 18.4 15.9 13.1 19.9 

јун 20.5 21 21.2 20.4 16.4 20.2 20.2 22.5 19.4 21.2 

јул 22.08 23 23.5 22.8 19.5 22.3 25.3 23.4 21.1 22.3 

август 23 23.6 24.2 22.5 21.4 22.2 25 21.2 21.3 24.2 

септембар 18.7 17.9 21.6 18.2 14.1 17.7 20.1 18.1 15.1 18.5 

октобар 11.9 10.1 10.7 12.3 12.2 12.3 12.1 11.1 10.4 14.9 

новембар 8.3 12.1 3.9 6.6 6.3 9.1 7.7 7.1 4.4 8.1 

децембар 4.5 2.8 3.7 -1.6 0.4 2.8 2.9 -0.5 0.8 2.1 

годишње 12.61 12.8 12.2 9.9 10 13.1 12.98 12.65 9.7 13.6 

 

Просечне вредности релативне влажности ваздуха у % за Ниш по мес и год 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

јануар 82 79 83 89 86 77 75 78 90 76 

фебруар 77 79 80 85 87 66 73 69 84 75 

март 75 68 69 58 80 65 71 68 75 76 

април 59 71 59 67 64 73 61 61 78 60 

мај 65 71 69 77 65 70 65 69 82 65 

јун 69 72 63 57 79 66 66 64 68 71 

јул 66 70 61 56 65 68 52 60 63 74 

август 65 65 54 44 59 68 56 67 65 63 

септембар 68 67 58 56 58 74 65 67 75 65 

октобар 78 77 72 68 74 76 79 75 82 63 

новембар 82 71 75 77 71 75 73 73 88 73 

децембар 81 79 82 85 84 78 82 77 88 84 

годишње 72 72 69 68 81 71 68 69 78 70 

 

Просечне вредности брзине ветра у м/с за Ниш по месецима и годинама 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

јануар 0.9 1.2 0.8 2.2 2.5 0.8 1 0.9 3.3 1.2 

фебруар 1.7 1.2 1.4 5.2 3.8 1.3 1.3 1.4 2.9 2 

март 1.4 1.4 1.4 2.1 4.5 1.1 1.2 1.4 2.6 1.6 

април 1.2 1 1.5 3.1 3.5 1 1.3 1.2 2.8 1.5 

мај 0.7 0.8 0.9 1.8 3 0.7 0.7 1.2 2.6 1 

јун 0.6 0.8 1 2.1 2.6 0.8 0.8 1.2 2.8 1.2 

јул 0.7 0.8 0.6 2.2 2.4 0.6 0.7 1.2 2.8 1.1 

август 0.7 0.6 0.9 2 2.7 0.5 0.7 / 3 1.1 

септембар 0.6 0.8 0.7 3 2.8 0.7 0.8 0.8 3.7 0.9 
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октобар 0.7 0.98 1 2.8 2.4 0.7 0.9 1.2 3.1 1.2 

новембар 0.5 1.2 0.6 2.8 2.4 1.1 0.8 1.4 3.6 1.3 

децембар 0.9 1.3 0.9 2.1 2.8 1.1 0.5 1.4 3.8 0.8 

годишње 0.9 1 1 2.6 2.9 0.8 0.9 / 3.1 1.2 

 

Просечне количине падавина у мм за Ниш по месецима и годинама 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

јануар 52.4 54 24.6 82.9 48.2 38.3 60 101.3 17.9 60.5 

фебруар 37.6 88.3 43.2 57.1 80.5 6.5 45.2 45.1 37.5 47.1 

март 50.9 48.8 30.7 20.7 109.4 43.7 89.5 73.7 45.9 153.9 

април 21.4 79.5 12.4 117.3 38.6 121.7 33.8 31.2 101.1 42.8 

мај 25.6 68.8 71.3 152.7 63.3 177.1 40 90.6 121.1 62.5 

јун 119.2 67.4 42.5 5.6 45.4 77.5 66 37.3 15.6 72.2 

јул 44 35.8 67.6 52.2 28.1 141.5 7.5 88.6 18.6 53.4 

август 43 29.57 4.1 5.5 13.3 70.8 44.1 31.4 39.2 33.5 

септембар 35.8 14.4 38.4 11.2 29.6 81.8 58.5 43.6 43.7 10.8 

октобар 106.3 73.7 36.7 64.8 76.2 56.8 81.3 89.5 105.7 9.3 

новембар 100.9 44.9 1.7 17.8 79.4 47.2 30.2 129.6 30.9 35.5 

децембар 73.5 72.6 38.7 73.9 16.4 87.3 1.7 9.1 140.1 64.3 

год. сум. 710.6 677.7 411.9 661.7 628.5 950.2 587.8 771 717.3 645.8 

 

Врсте ветрова за Ниш у периоду 2009-2018. 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Н 151 142 174 124 92 141 173 - 134 43 

НЕ 140 170 196 76 59 195 145 - 45 129 

Е 120 146 109 240 247 149 115 - 246 235 

СЕ 25 42 22 55 82 28 27 - 53 58 

СЕ 23 29 8 164 147 22 23 - 86 40 

СW 9 20 1 99 139 12 15 - 160 58 

W 20 28 18 162 136 15 24 - 140 159 

НW 172 178 188 153 176 126 174 - 218 193 

ТИХО 435 340 379 25 17 407 399 - 13 180 

Извор: РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

(Метеоролошки годишњак - климатолошки подаци) 

http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php 

2.7. Релевантни топографски подаци 

Нишка котлина је пространо улегнуће у земљиној кори и специфичан геопростор на 

југоистоку Србије у тектонском рову композитне долине-потолине Јужне Мораве 

(Извор: Историја Ниша, Први део, Градина и Просвета 1983). 

Као део простране Јужноморавске долине истог морфолошког типа, Нишка котлина 

почиње на истоку од Сићевачке клисуре, док на западу сраста са моравском потолином, 

чинећи котлину која по површини (620 км²) (Извор: Ршумовић, Р. (1967). Нишко–

http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php
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Алексиначки део удолине Јужне Мораве. Зборник радова Географског института „Јован 

Цвијић“, књ. 21, 101-193.) 

Река Нишава са југоистока формира Сићевачку клисуру у подножју Суве планине и 

делом Сврљишких планина. Клисура се дели на горњу, са стрмим странама и доњу 

клисурау нешто мањег нагиба страна. 17 км дугу клисуру реке Нишаве која почиње од 

села Просек које се налази 14 км узводно од Ниша, а завршава у селу Долац (Општина 

Бела Паланка). Кроз клисуру је пробијена железнича пруга и магистрални пут са бројним 

тунелима. Клисура Нишаве је под заштитом од 1977. године (7.746 хектара). Јелашничка 

река формира Јелашничку клисуру дужине око два километра, на петнаестак километара 

од центра града. Клисура је специјални резерват природе. Крај села Церје се налази 

Церјанска пећина. Каменички вис, се налази 800 метара надморске висине, удаљен 

четрнаест километара од града на обонцима Сврљишких планина. Нишка Бања се налази 

југоисточно десет километара од центра града. Смештена је у подножју Коритника и 

заштићена је од северних ветрова. Југоисточно се простире Сува планина чији је врх 

Трем на 1810 м надморске висине. Излетиште „Бојанине воде“ се налази на северним 

падинама Суве планине. (Извор: Стратегија развоја туризма Града Ниша) 

2.8. Основне информације о врсти објекта или циљним групама које захтевају 

заштиту у агломерацији 

Јавни објекти у којима бораве вулнерабилне групе становништва агломерације Ниш су: 

предшколске установе, основне школе, средње школе, факултети, домови ученика, 

студентски домови. Град Ниш има 56 дечјих установа са 6339 деце, 80 основних школа 

са 19213 ученика, 2 основне школе за ученике са сметњама у развоју са 182 ученика, 20 

средњих школа са 11256 ученика, 3 средње школе за ученике са сметњама у развоју са 

105 ученика, као и Универзитет са преко двадесет хиљада студената (Извор: 

Статистички годишњак Града Ниша 2018.). 

Поред генерације младих због раста и развоја, и генерацији старих може бити угрожено 

здравље као последица аерозагађења. 

Анализа биолошких карактеристика становништва служи за процену приоритетних 

здравствених потреба. Она је основ за планирање мера здравствене заштите и развој 

здравствених ресурса. 
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График: Старосна пирамида у Нишу (извор: Попис становништва 2011. год.) 

 

Тенденција демографских кретања становништва је неповољна. Разлози су негативан 

природни прираштај, продужетак животног века, неповољна старосна структура, 

миграције, социо-економски фактори и др. 

Услед негативних демографских кретања и повећања процента старог становништва у 

односу на проценат младих, настаје оптерећење система здравствене заштите и 

социјалне заштите. Поред здравствених установа, објекти који захтевају посебну 

заштиту су и домови за старе и палијативно лечење. 
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3. Врста и степен загађења 

Оцену квалитета ваздуха кроз категоризацију ваздуха обавља Агенција за заштиту 

животне средине РС (СЕПА) на годишњем нивоу према важећој законској регулативи и 

резултатима мониторинга. 

Оцењивање квалитета ваздуха, на основу измерених концентрација загађујућих 

материја у ваздуху, врши се применом критеријума за оцењивање у складу са Уредбом 

о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. (Прилог) 

Обавезе Агенције за заштиту животне средине, као дела Министарства заштите животне 

средине, у управљању квалитетом ваздуха проистичу из законске регулативе за 

предметну област. Агенција, у складу са својим овлашћењима, спроводи континуирани 

оперативни мониторинг у реалном времену и израђује годишњи извештај о квалитету 

ваздуха. У извештај су укључени релевантни подаци државне и локалних мрежа за 

мониторинг квалитета ваздуха. Државни мониторинг акредитованим методама обављају 

установе из мреже јавног здравља (уговорна обавеза према Министарству заштите 

животне средине РС). Мониторинг у оквиру локалне мреже који су у законској обавези 

да организују јединице локалне самоуправе, обављају поред наведених установа јавног 

здравља и друга правна лица која поседују акредитацију лабораторије и овлашћења 

надлежног министарства. 

Oцењивање квалитета ваздуха у складу са Законoм о заштити ваздуха („Службени 

гласник РС“, број 36/09 и 10/13), по Члану 8, врши се за следеће полутанте: сумпор 

диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10 и РМ2,5, арсен, кадмијум, никл, олово, 

цинк, чађ, укупне таложне материје и угљен моноксид. Применом критеријума за 

оцењивање у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха, („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) врши се оцењивање квалитета 

ваздуха на основу измерених концентрација загађујућих материја у ваздуху. 

За пoлутанте кoји имају пoтврђен штетан утицај на здравље популације дефинисани су 

захтеви квалитета ваздуха (граничне вредности, границе оцењивања и толеранције, 

циљне вредности и дугорочни циљеви), који су ближе прописани Уредбом о условима 

за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 

63/13). Прописане су и границе (критични нивои, циљне вредности) за поједине 

полутанте за заштиту вегетације (сумпор диоксид, азотни оксиди, озон). За наменска 

мерења појединих полутаната, у зонама и агломерацијама у којима се налазе различити 

извори емисије полутаната који могу утицати на ниво загађености ваздуха, прописане 

су максимално дозвољене концентрације (гасовите неорганске, органске и канцерогене 

материје, укупне суспендоване честице, укупне таложне материје и чађ). Полазећи од 

прописаних граничних и толерантних вредности, (члан 21. Закона о заштити ваздуха) 

према нивоу загађености на основу резултата мерења, утврђују се три категорије 

квалитета ваздуха: 

1. прва категорија - чист или незнатно загађен ваздух, где нису прекорачене 

граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју;  

2. друга категорија - умерено загађен ваздух, где су прекорачене граничне 

вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене 

толерантне вредности ни једне загађујуће материје;  
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3. трећа категорија - прекомерно загађен ваздух, где су прекорачене толерантне 

вредности за једну или више загађујућих материја. 

Ситуација у Граду Нишу: Ваздух у агломерацији Ниш је оцењен по годинама 

различитим категоријама (табеларни приказ). 

Година 
Категорија квалитета ваздуха 

агломерација Ниш 

2010 трећа 

2011 трећа 

2012 друга 

2013 прва 

2014 прва 

2015 неоцењен-без акредитованог мониторинга 

2016 прва 

2017 трећа 

2018 трећа 

2019 трећа-на основу год. извештаја СЕПА-е 

Извор података приказаних у табели су Уредбе о утврђивању Листе категорија квалитета 

ваздуха по зонама и агломерацијама на територији републике Србије које се објављују 

у Сл.гласнику РС и које потписује председник Владе РС. 

Уредба за 2017. годину је објављена 28.12.2018. године, а Уредба за 2018. годину је 

објављена 22.6.2020. године. Уредба за 2019. годину још увек није објављена али је 

оцена квалитета ваздуха у агломерацији Ниш доступна у Годишњем извештају о стању 

квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019. годину (израђен од стране Агенције за 

заштиту животне средине и као такав доступан на сајту Агенције). 

Агломерација Ниш је сврстана у трећу категорију квалитета ваздуха три године 

узастопно: 

− 2017. године услед прекорачења толерантне вредности честица PM2.5. 

− 2018. године због недовољног броја мерења, ваздух је прво оцењен I категоријом 

(годишњи извештај СЕПА), а затим у Уредби сврстан у трећу категорију 

− 2019. године услед прекорачења граничних вредности суспендованих честица 

PM10 и РМ2.5.  

За све три године се као разлози прекомерно загађеног ваздуха у Агломерацији Ниш 

наводе се суспендоване PM честице. На територији Републике Србије последњих година 

PM честице су доминантна загађујућа материја. Чак и на аутоматској станици СЕПА-е 

на Каменичком вису (background) забележено је прекорачење дневних вредноноsти PM10 

током шест дана 2019. године. 

За PM10 прописана је дневна гранична вредност (50 µg/m3) док је годишња гранична 

вредност за PM10 40, а за PM2,5 25 (рачуна се као средња вредност свих мерења током 

календарске године). 

Анализа података о имисији, која је основа за оцену квалитета ваздуха на територији 

обухвата Плана, извршена је за период од 2011. до 2019. године, за следеће загађујуће 

материје: сумпор диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10 (олово, кадмијум, 

никл, арсен) и РМ2,5, чађ, укупне таложне материје (олово, кадмијум, никл, хром). Поред 
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сврставања квалитета ваздуха у одређену категорију у овом поглављу, приказана је и 

структурна оцена квалитета ваздуха. Ово је урађено из разлога што је интервал 

вредности концентрација загађујућих материја, од чистог ваздуха до граничне 

вредности широк, па информација да се измерена концентрација полутанта налази испод 

ГВИ није увек довољно прецизна. За структурну оцену употребљен је Индекс квалитета 

ваздуха SAQI_11, који је дефинисан у Агенцији за заштиту животне средине Републике 

Србије. У ознаци индекса SAQI_11, део ознаке „AQI” представља уобичајену ознаку за 

индекс квалитета ваздуха, „S” означава националну, српску верзију, док „SAQI_11” 

указује на годину када је дефинисан. Индекс квалитета ваздуха „SAQI_11” има 5 класа, 

у зависности од вредности концентрација појединих загађујућих материја. Прве две 

класе покривају опсег до половине ГВИ, трећа од половине ГВИ до укупне вредности, 

док вредности у четвртој и петој класи карактеришу загађен ваздух. За називе класа 

одабрани су одличан, добар, прихватљив, загађен и јако загађен, и дефинисане су на 

следећи начин:  

• када није детектовано присуство загађујуће материје или када је вредност 

концентрације загађујуће материје мања од доње границе оцењивања - ваздух је 

чист или ОДЛИЧАН (О); 

• када је вредност концентрације загађујуће материје већа од концентрације која 

представља доњу границу оцењивања али је мања од концентрације која 

представља горњу границу оцењивања - ваздух је ДОБАР; 

• када је вредност концентрације загађујуће материје већа од концентрације која 

представља горњу границу оцењивања али није већа од граничне вредности, ГВИ 

- ваздух је ПРИХВАТЉИВ (П); 

• када је вредност концентрације загађујуће материје већа од ГВИ али није већа од 

толерантне вредности, ТВИ - ваздух је ЗАГАЂЕН (З); 

• када је вредност концентрације загађујуће материје већа од ТВИ - ваздух је ЈАКО 

ЗАГАЂЕН (ЈЗ). 

На територији Града Ниша постављене су три аутоматске станице којима управља 

Агенција за заштиту животне средине Србије (СЕПА). Иако су подаци прелиминарни и 

верификовани (верификација се ради на годишњем нивоу), у сваком тренутку су 

доступни јавности преко интернета. На сајту Град Ниша такође је постављен линк ка 

СЕПА-и. Грађани Ниша су информисани о тренутном стању ваздуха на сатном нивоу 

тако што се индекс квалитета ваздуха софтверски прерачунава и различитим бојама 

обележава на мапи аутоматских станица. Треба напоменути са индекс квалитета ваздуха 

пружа информацију о квалитету ваздуха захваљујући коме би становништво променило 

своје понашање и трудило се да очува животну средину која зависи од свих нас. Не 

постоји чаробни штапић којим би се поправио квалитет ваздуха без учешћа целе 

заједнице. Ризици по здравље од загађеног ваздуха се испитују и доказују 

епидемиолошким студијама које су ретке у Србији. 

3.1. Листа загађујућих материја 

Град Ниш је донео Програм заштите животне средине Града Ниша са акционим планом 

за период од 2017. до 2027. године. У Програму је приказан број и распоред мерних 

места, обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху, који је у 

складу са чланом 3. став 1. тачка 5. Уредбе о одређивању зона и агломерација 

(„Службени гласник РС“, број 58/11, 98/12 и 105/15) и на програм мониторинга 

квалитета ваздуха се прибавља сагласност Министратсва заштите животне средине РС 
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сваке године. Загађујуће материје које се прате су: сумпор-диоксид, азотдиоксид, чађ, 

укупне таложне материје и суспендоване честице. Суспендоване честице су главна 

загађујућа материја у Срвији, али у свету. Њима је у протеклом периду посвећена 

посебна пажња и почело се испитивањем њиховог штетног утицаја на здравље људи.  

Ако је величина честица дијаметра преко 10 μm оне се налазе у ваздуху у облику 

аероседимента или прашине. Честице величине од 1 до 10 μm лебде у ваздуху у виду 

аеросола и одговарају суспендованим честицама, док се честица мањег промера од 1 μm 

представљају димове. 

Следећа подела загађујућих материја по пореклу је на специфичне и неспецифичне. 

Неспецифичне материје настају из великог броја различитих извора присутних на 

многобројним локацијама. У неспецифичне загађујуће материје се убрајају: сумпорни 

оксиди, азотни оксиди, чађ, угљен-диоксид, угљенмоноксид и угљоводоници. 

Специфичне загађујуће материје настају из одређених индустријских погона и налазе се 

локално на одређеној територији. Неопходна је детекција мерењима емисије а затим 

доказивање истих у имисији. Такве податке Град Ниш нема, јер ИЗЈЗ Ниш који ради 

имисију не добија податке о емисији загађивача нити су подаци доступни у локалном 

регистру загађивача. 

Сумпор-диоксид је гас без боје, са јаким загушујућим мирисом. Тежи је од ваздуха и 

није запаљив. Растворљив је у води. Ствара сумпорасту и сумпорну киселину. Поред 

сумпор диоксида у атмосфери постоје и друга једињења сумпора као што је сумпор-

триоксид, сумпорна и сумпораста киселина, сулфатне и сулфитне соли, водониксулфид 

и елементарни сумпор. Сумпор-диоксид је један је од најчешће присутних полутаната у 

ваздуху, као и а уз њега присутни и сумпор-триоксид, сумпорна и сумпораста киселина 

и њихове соли. 

У атмосферу, сумпор диоксид доспева и природних и антропогених извора. Око једне 

трећине сумпор диоксида доспева у атмосферу путем сагоревања фосилних горива у 

ложиштима. Четри пута више антропогеног сумпор диоксида се производи сагоревање 

угаља и лигнита него сагоревањем нафте и њених деривата. Светски тренд је да се у 

економски развијенијим земљама смањује потрошња угља и дрвета за разлику од 

неразвијенијих земаља источне Европе и Азије. Загађивање ваздуха сумпор-диоксидом 

опада у земљама које значајније користе гас и друге обновљиве изворе енергије. 

Природни извори сумпор диоксида су океани и вулкани. Из океана у атмоаферу на 

годишњем нивоу доспе 44 милиона тона сумпора, пореклом од водоник сулфида 

насталог анаеробном деградациом органских материја у води. Удео сумпора из вулкана 

је мањи од антропогеног, међутим ерупција избаци гасове на веће надморске висине 

(стратосфера) што има утицаја на глобалну климу.  

Сумпорни оксиди се ветровима у атмосфери транспортују стотинама километара, 

формирајући киселе кише неретко и ван граница државе одакле је потекла имисија. 

Сумпор диоксид штети развоју вегетације, нагриза предмете и објекте од метала, што се 

одражава на животну средину и квалитет живота људи у загађеним подручјима.  

Пример који илуструје ове наводе је случај Велике Британије која је подизањем виших 

димњака изнад ложишта својих фабрика и топлана смањила лолалну имисију. Међутим 

ветрови су однели сумпор диоксид до земаља Скандинавије, где су се почеле јављати 

киселе кише са озбиљим последицама по животну средину. 
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У Европи је последњих неколико деценија за трећину смањена емисија SO2. 

SO2 учествује у формирању зимског смога. Када су температуре ниске, долази до 

температурне инверзије и немогућности вертикалних струјања гасова у атмосфери, који 

настају у већим количинама и због повећаног ложења. Резултат је драстично већа 

концентрација полутаната у доњим слојевина тропосфере. 

Ефекти SО2 на организам човека могу бити акутни и хронични. С обзиром на добру 

растворљивост у води, здравствени ефекти сумпорних оксида испољавају се углавном у 

горњим деловима органа за дисање. Међутим, има доказа да честице угљеника из чађи 

могу послужити као носач сумпор-диоксида дубоко у плућима, због чега се његова 

токсичност, у присуству повишених концентрација суспендованих честица у ваздуху, 

испољава на знатно нижем нивоу. 

При већим концентрацијама настаје акутно деловање док при мањим концентрацијама 

настаје одложено хронично дејство. Локално, при контакту са респираторним епителом 

настаје иритација. Ефекти су смањење покретљивости цилија респиратоног епитела, 

констрикција бронхиола, хипереактивност дисајних путева, секреција мукуса, оштећење 

епитела, едем плућа. Дисајни волумен се смањује, јавља се надражајни кашаљ. 

Присуство сумпордиоксида доводи до надражаја коњуктиве ока. Нађене су и промене 

слузнице желудца. 

Азотни оксиди представљају гасове без боје и мириса, слабије растворљивости у води. 

Постоји шест оксида азота који се могу наћи у атмосфери. Међу њима се издваја азот 

диоксид, који има највише значаја за здравље. Оксиди азота, се уобичајено означавају 

NОx. Последњих година доспели су у центар пажње, с обзиром да су идентификовани 

као узрочници многих нежељених појава. 

По начину настајања азотни оксиди могу бити природног и антропогеног порекла. У 

природне изворе убрајамо електрична пражњења у атмосфери, вулканске ерупције, 

метаболичке процесе микроорганзама итд. 

Антропогени извор азотних оксида је сагоревање фосилних горива, најчешће су то 

мотори возила на течно гориво. Повећање броја аутомобила, авиона, бродова и других 

саобраћајних средстава доприноси повећања азотних оксида у комуналној средини. Од 

индустријских извора имамо производњу азотне киселине, целулозе, минералних 

ђубрива, вештачких влакана. Дувански дим је извор азотних оксида нарочито у 

затвореном простору. 

Азот-моноксид који се емитује сагоревањем фосилних горива оксидацијом прелази у 

азот-диоксид. Ова реакција оксидације азот-моноксида је бржа са озоном него са 

кисеоником. Због тога се смањује ниво концентрације озона на прометним 

саобраћајницама. 

Азот-диоксид у загађеним срединама је важна карика у формирању такозваног 

„фотохемијског“ или „летњег“ смога. Азот диоксид се фотохемијском реакцијом под 

дејством ултраљубичастог зрачена разлаже на азот моноксид и насцентни кисеоник који 

рекцијом са молекулом кисеоника даје тропосферски озон. 

Азотни оксиди су један од проузрокивача настајања киселих киша. Киселе кише наносе 

штету биљном свету, кородирају металне конструкције, нагризају фасаде и споменике. 
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Са воденом паром азотни оксиди стварају азотасту и азотну киселину. Њихове соли, 

нитрити и нитрати доспевају на тло. 

Студије сугеришу да се азот-диоксид апсорбује у плућима и да са хемоглобином у крви 

реагује формирајући метхемоглобин, који је неподесан за транспорт кисеоника. 

Краткотрајно излагање: азот-диоксид и његове паре иритирају очи, кожу и респираторни 

тракт. Излагање инхалацији може изазвати плућни едем, хитну медицинску помоћ која 

се може одложити на неколико сати. Ово може изазвати смрт. Акутна изложеност азот-

диоксиду може бити озбиљна и резултирати слабим, брзим пулсом, цијанозом (плава 

боја коже и слузокоже) и циркулацијским колапсом. Кашаљ, отежано дисање, 

бронхитис, пнеумонитис и плућни едем могу се појавити након излагања инхалацији. 

Гастроинтестинални симптоми укључују мучнину и бол у трбуху. Замор, летаргија, 

узнемиреност, грозница, анксиозност, главобоља, ментална конфузија и губитак свести 

могу се такође појавити. Контакт са кожом и слузокожом може довести до тешке 

иритације и опекотина. 

Епидемиолошке студије су указале на повезаност између излагања NO2 у затвореном и 

респираторних симптома код особа са астмом. NO2 није сврстан у карциногене материје 

по људе. Преко 90% оксида азота емитованих услед процеса сагоревања чини азот-

моноксид NО, док остатак чини азот-диоксид NО2. Међутим, како се азот-моноксид NО 

у атмосфери конвертује у азот-диоксид, већина прописа из области заштите животне 

средине третира све оксиде азота као NО2.  

Чађ настаје као продукт сагоревања органских материја из фосилних горива. 

Представља масену концетрација суспендованих честица еквивалентна смањењу 

рефлексије филтер папира услед сакупљања црних честица. Величина честица чађи је 

промера око 5µm па се оне суспендују у ваздуху у облику аеросола. У зависности од 

величине, облика и густине честица, задржавање у ваздуху траје од 1 до 3 недеље. 

Честице се транспортује на велике удаљености. Он садржи смоласте материје и 

ароматичне угљоводоника попут безн-а-пирена који је свстан у канцерогене за човека. 

Чађ спада у 2б групу као могуће канцерогена за човека по извештају Међународне 

агенције за истраживање тумора (International Agency for Research on Cancer – IARC).  

Честице чађи услед депоновања у алвеолама и трахеобронхијалном стаблу могу изазвати 

запаљење и оксидативни стрес у плућима и ендотелијуму крвних судова. Независно од 

порекла, честице чађи има значајну улогу у настанку тумора плућа, кардиоваскуларног 

морбидитета и морталитета, као и могуће негативно дејство на нервни систем. 

Краткотрајне (дневне) варијације чађи повезане су са краткотрајним променама 

здравственог исхода код особа оболелих од кардиоваскуларних и респираторних 

болести, а дуготрајно излагање је повезано са кардиопулмоналним морталитетом. 

Кондензајацијом са сумпорним, азотним једињењима и воденом паром формира смог. 

Просечне концентрације чађи у урбаној средини се крећу у распони од 10 до 250 μg/m³. 

Аероседимент (прашина) су честица дијаметра преко 10 μm, те се брзо таложе на тло. 

Могу бити органског и неорганског порекла. Органска компонента садржи делове живих 

организама и микроорганизме који могу имати значај у ширењу капљичних инфекција 

(вирус influenza, morbili, varicela, Staphylococcus aureus и Staphylococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumoniae, Haemofilus influenzae, Corynobacterium diphteriae, 
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Mycobacterium tuberculosis, Bordetella pertusis, Klebsiella pneumoniae). Највећи део 

микроорганизама у прашини чине сапрофитне бактерије. Полен, споре и делови биљака 

могу изазвати алергије код великог броја људи. Неорганске компоненте прашине су 

минералне материје и метали. Анализа аероседимента даје увид у квалитет ваздуха. 

Одређује се укупна количина таложних материја, падавина, pH, сагорљиви и 

несагорљиви део, растворљиви и нерастворљиви део аероседимента, сулфати, амонијак, 

нитрити, нитрати, тешки метали (олово, кадмијум, цинк, жива итд.) и други параметри.  

Суспендоване честице су штетне материје које су присутне у ваздуху у виду аеросола. 

Промер суспендованих честица је мањи од 10 микрометара. Суспендованим честицама 

назива се велики број различитих материја које се састоје од ситних чврстих честица или 

мањих течних капљица присутних у атмосфери. То је комплексна машавина органских 

и неорганских материја различитог хемијског састава. У саставу ових честица улазе 

органска једњења угљеника настала непотпуним сагоревањем, ситне капљице и честице 

метала (олово, кадмијум, цинк). Углавном су антропогеног порекла: из ложишта 

фосилних горива и мотора са унутрашњим сагоревање и индустријских постројења, 

минерална прашина (пореклом из угља, азбеста, кречњака, цемента), честице флуорида, 

метална прашина и металне паре, пигменти боја, остаци пестицида у виду измаглице, 

дим, чађ и др. Подела суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са 

аспекта њихове могућности продирања у периферне делове плућа, дужине задржавања 

у ваздуху, као и домета (домет најситнијих честица је преко 1000 км). Студија 

спроведена у периоду 2009-2014. године повезује утицај PM10, NО2 и О3 са ризиком од 

смртности узроковане кардиоваскуларним, респираторним болестима и дијабетесом, 

посебно након изложености у трајању од 30 до 90 дана. Испитивани су појединачни 

утицаји при порасту концентрација наведених полутаната за 10 µм/м3. Процењени ризик 

је био већи за респираторне него за кардиоваскуларне болести. Најизраженије штетне 

ефекте по људски организам имају PM2,5 које због својих димензија продиру најдубље 

у плућа до терм налних бронхиола и алвеола доспевајући на тај начи директно у крвоток. 

Најчешће мерене суспендоване честице су промера 2,5 микрометара и промера 10 

микрометара а познатије су у пракси као PM10 и PM2,5 (PM-particulate matter). 

Узорковање PM10 врши се уређајем Sven Leckel SEQ 47/50 , док се узорковање ПМ2,5 

врши помоћу уређаја Sven Leckel MVS6. Овлашћено правно лице које је акредитовано 

као лабораторија за испитивање, односно које испуњава прописане стандарде и 

акредитоване методе за мерење свих загађујућих материја и које поседује дозволу 

надлежног министарства да врши мониторинг квалитета ваздуха спроводи мерења, 

обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем односно 

узимањем узорака и врши интерпретацију резултата испитивања. 

Извештавање Према члану 17. Закона о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС”, број 36/09 

и 10/13), надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да податке о квалитету 

ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из локалне мреже, као и резултате 

мерења посебне намене, доставља Агенцији за заштиту животне средине до 15. у месецу 

за претходни месец, а годишњи извештај најкасније 60 дана од дана истека календарске 

године за претходну годину. Надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да 

податке о квалитету ваздуха учини доступним јавности и објави у средствима јавног 

информисања, електронским медијима, као и на својој web-страници. Подаци о 

квалитету ваздуха користе се за оцењивање квалитета ваздуха, као и за израду извештаја 
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о стању квалитета ваздуха и саставни су део информационог система о квалитету 

ваздуха Републике Србије. Кад се прекорачи концентрација о којој се извештава јавност 

(граничне и/или циљне вредности) или концентрација поједине загађујуће материје 

опасне по здравље људи, надлежни орган јединице локалне самоуправе, дужан је да 

обавести јавност путем радија, телевизије, дневних новина, интернета и/или на други 

погодан начин, у складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС”, број 

36/09 и 10/13). 

 

Извор: Република Србија, Министарство заштите животне средине, Агенција за 

заштиту животне средине - Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у 

Републици Србији 
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3.2. Концентрација загађујућих материја у току предходних година 

Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС 

бр. 11/10, 75/10 и 63/13), гранична вредност за сумпордиоксид за период узорковања 24 

часа износи 125 g/m3. Гранична вредност на годишњем нивоу за сумпордиоксид је 50 

g/m3. За период узорковања 24 часа, као и на годишњем нивоу, максимално дозвољена 

вредност за чађ је 50 g/m3. 

Месечна максимална дозвољена вредност укупних таложних материја је 450 mg/m2/дан. 

Максимална дозвољена вредност за укупне таложне материје на годишњем нивоу 

износи 200 mg/m2/дан према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха (Сл. гласник РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС 

бр. 11/10, 75/10 и 63/13), за период узорковања 24 часа, гранична вредност за PM10 

фракцију суспендованих честица је 50 g/m3. За календарску годину гранична вредност 

за PM10 фракцију суспендованих честица је 40 g/m3.  

За календарску годину, гранична вредност за ПМ2,5 фракцију суспендованих честица је 

25 g/m3, док је толерантна вредност за ПМ2,5 до 30 g/m3. За период узорковања од 24 

часа, гранична вредност за олово у суспендованим честицама износи 1 g/m3. За 

календарску годину гранична вредност за олово у суспендованим честицама је 0,5 g/m3, 

према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник РС 

бр. 11/10, 75/10 и 63/13).  

Концентрације издувних гасова возила: 

За NO2 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гласник 

РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13) прописује дозвољене концентрације азот-диоксида за период 

узорковања од једног сата. Према Уредби, гранична вредност за азот-диоксид је 150 

g/m3, док толерантна вредност износи 225 g/m3. Гранична вредност за азот-диоксид 

на годишњем нивоу је 40 g/m3, док је толерантна вредност 60 g/m3. 

 За сумпордиоксид је према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха (Сл. гласник РС бр. 11/10, 75/10 и 63/13), гранична вредност у једночасовном 

узорку ваздуха је 350 g/m3. Гранична вредност за сумпор-диоксид на годишњем нивоу 

је 50 g. 

Преглед кретања концентрација загађујућих материја у ваздуху агломерације- 

Ниш у периоду од 2011. до 2019. године 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2011. год. по мерним местима 

Редни 

број 
Период испитивања 

Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 
 Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 18 26 15,5 9 0,0 

2 Палилулска рампа 26 34 22,5 19 2,0 

3 МК Ратко Павловић 8 13 3,0 3 0,0 

4 Бул.12. Фебруар (општина) 13 21 5,5 5 0,0 
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5 
НИШКА БАЊА - 

Здравствена станица 
9 13 3,5 5 0,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 11 19 8,5 3 0,0 

7 МК "Душко Радовић" 62 69 68,0 55 57,0 

8 МК Ледена стена 16 25 13,5 6 0,0 

9 Габровац - ОШ 10 17 2,5 3 0,0 

10 ОШ "ЧЕГАР" / 17 8,0 / / 

11 Н. Бања - фабрика НИССАЛ / 17 0,0 15 7,0 

Током 2011. године, концентрације чађи су прелазиле дозвољене вредности на само 

једном мерном месту у урбаној зони, Општина "Медијана" МК "Душко Радовић", током 

сезоне ложења и ван сезоне ложења. Средња годишња вредност чађи износи 62 µg/m3. 

Средња годишња вредност чађи током сезоне ложења износи 69 µg/m3 (прекорачење у 

68% случајева) а ван сезоне ложења износи 55 µg/m3 (прекорачење у 57% случајева). 

Гранична вредност за концентрацију чађи у ваздуху износи 50 µg/m3 и није долазило до 

прекорачења на осталим мерним местима. 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2012. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 15 21 8,5 9 0,0 

2 Палилулска рампа 23 36 22,0 12 1,0 

3 МК Ратко Павловић 4 6 0,0 2 0,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
11 19 7,0 4 0,0 

5 
НИШКА БАЊА -

Здравствена станица 
8 11 0,0 5 0,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 7 11 1,5 3 0,0 

7 МК "Душко Радовић" 56 64 61,0 50 54,0 

8 МК Ледена стена 10 24 12,0 4 0,0 

9 Габровац - ОШ 8 15 4,0 3 0,0 

10 ОШ "ЧЕГАР" 9 16 2,5 3 0,0 

Током 2012. године, концентрације чађи су прелазиле дозвољене вредности на само 

једном мерном месту у урбаној зони, Општина "Медијана" МК "Душко Радовић", током 

сезоне ложења. Средња годишња вредност чађи износи 56 µg/m3. Средња годишња 

вредност чађи током сезоне ложења износи 64 µg/m3 (прекорачење у 61% случајева). 

Гранична вредност за концентрацију чађи у ваздуху износи 50 µg/m3 и није долазило до 

прекорачења на осталим мерним местима. 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2013. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 20 31 16,0 11 1,0 

2 Палилулска рампа 27 41 23,5 15 4,0 
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3 МК Ратко Павловић 7 11 4,0 4 1,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
13 22 7,5 6 1,0 

5 
НИШКА БАЊА -

Здравствена станица 
13 20 9,5 7 1,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 16 22 7,5 10 4,0 

7 МК "Душко Радовић" 43 55 51,0 30 18,0 

8 МК Ледена стена 15 23 10,5 7 0,0 

9 Габровац - ОШ 13 20 3,0 6 0,0 

10 
Палилула 

ОШ "Краљ Петар" 
10 15 4,5 5 0,0 

Током 2013. године, концентрације чађи су прелазиле дозвољене вредности на само 

једном мерном месту у урбаној зони, Општина "Медијана" МК "Душко Радовић", током 

сезоне ложења. Средња годишња вредност чађи износи 43 µg/m3. Средња годишња 

вредност чађи током сезоне ложења износи 55 µg/m3 (прекорачење у 51% случајева). 

Гранична вредност за концентрацију чађи у ваздуху износи 50 µg/m3 и није долазило до 

прекорачења на осталим мерним местима. 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2014. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 20 25 10,5 16 1,0 

2 Палилулска рампа 32 45 26,5 19 4,0 

3 МК Ратко Павловић 12 15 3,5 8 0,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
16 19 4,0 12 1,0 

5 
НИШКА БАЊА -

Здравствена станица 
16 19 3,0 14 2,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 18 25 14,5 10 1,0 

7 МК "Душко Радовић" 52 61 49,5 44 36,0 

8 МК Ледена стена 18 24 4,0 13 0,0 

9 Габровац - ОШ 20 29 15,0 12 1,0 

10 
Палилула 

ОШ "Коле Рашић" 
9 10 0,0 7 0,0 

Током 2014. године, концентрације чађи су прелазиле дозвољене вредности на само 

једном мерном месту у урбаној зони, Општина "Медијана" МК "Душко Радовић", током 

сезоне ложења. Средња годишња вредност чађи износи 52µg/m3. Средња годишња 

вредност чађи током сезоне ложења износи 61 µg/m3 (прекорачење у 49,5% случајева). 

Гранична вредност за концентрацију чађи у ваздуху износи 50 µg/m3 и није долазило до 

прекорачења на осталим мерним местима. 

Мониторинг за чађ током 2015. године није рађен. 

Средње вредности за чађ (µg/m3) од 01.09.2016. до 31.12.2016. год. по мерним местима 
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Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.09.2016. 

до 31.12.2016. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНA 

МК "Душан Радовић" 
54 2,0 

2 Палилулска рампа 25 13,0 

3 

ЦРВЕНИ КРСТ 

Бул.12. Фебруар 

(општина) 

14 3,0 

4 
ПАНТАЛЕЈ 

ОШ "ЧЕГАР" 
13 2,0 

5 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
20 0,0 

У периоду мерења (од 01.09.2016. до 31.12.2016. год.), средња вредност концентрације 

чађи је прелазила дозвољене вредности на само једном мерном месту у урбаној зони, 

Општина "Медијана" МК "Душко Радовић" и износи 54µg/m3. Ггранична вредност је 

премашена 2% мерења и није долазило до прекорачења на осталим мерним местима. 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2017. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.01.2017. 

до 31.08.2017. 

Мерно место  % >GV 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
24 0,5 

2 Палилулска рампа 16 7,0 

3 

ЦРВЕНИ КРСТ 

Бул.12. Фебруар 

(општина) 

12 4,0 

4 
ПАНТАЛЕЈ 

ОШ "ЧЕГАР" 
8 1,3 

5 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
14 1,7 

У периоду мерења (од 01.01.2017. до 31.08.2017. год.), средња вредност и гранична 

вредност концентрације чађи није прелазила дозвољене вредности ни на једном мерном 

месту . 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2018. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
39 55 33,1 24 11,0 

2 Палилулска рампа 10 14 2,6 8 0,0 
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3 

ЦРВЕНИ КРСТ 

Бул.12. Фебруар 

(општина) 

14 16 0,0 11 0,0 

4 ПАНТАЛЕЈ ОШ "ЧЕГАР 14 18 3,4 9 0,0 

5 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
24 31 15,3 19 6,6 

Током 2018. године, концентрације чађи су прелазиле дозвољене вредности на само 

једном мерном месту у урбаној зони, Општина "Медијана" МК "Душко Радовић", током 

сезоне ложења. Средња годишња вредност чађи износи 39 µg/m3. Средња годишња 

вредност чађи током сезоне ложења износи 55 µg/m3 (прекорачење у 33,1% случајева). 

Гранична вредност за концентрацију чађи у ваздуху износи 50 µg/m3 и није долазило до 

прекорачења на осталим мерним местима. 

Средње годишње вредности за чађ (µg/m3) током 2019. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.06.2019. 

до 31.12.2019. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
74 9,8 

2 Палилулска рампа 14 6,3 

3 

ЦРВЕНИ КРСТ 

Бул.12. Фебруар 

(општина) 

20 8,4 

4 
ПАНТАЛЕЈ 

ОШ "ЧЕГАР" 
11 0,9 

5 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
14 0,5 

У периоду мерења (од 01.06.2019. до 31.12.2019. год.), средња вредност концентрације 

чађи су прелазиле дозвољене вредности на само једном мерном месту у урбаној зони, 

Општина "Медијана" МК "Душко Радовић". Средња годишња вредност чађи износи 74 

µg/m3. Гранична вредност за концентрацију чађи у ваздуху износи 50 µg/m3 и није 

долазило до прекорачења на осталим мерним местима. 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) током 2011. год. по мерним местима 

Редни 

број 
Период испитивања 

Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 
 Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 8,7 13,5 0,0 4,0 0,0 

2 Палилулска рампа 8,8 12,7 0,0 5,2 0,0 

3 МК Ратко Павловић 5,9 7,4 0,0 4,6 0,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
8,3 12,1 0,0 4,8 0,0 

5 НИШКА БАЊА 4,5 8,2 0,0 1,4 0,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 3,6 6,5 0,0 0,8 0,0 

7 МК "Душко Радовић" 19,0 26,1 0,0 12,0 0,0 
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8 МК Ледена стена 8,2 13,4 0,0 2,3 0,0 

9 Габровац - ОШ 5,0 8,6 0,0 1,2 0,0 

10 ОШ "ЧЕГАР" / / / / / 

11 
Н.Бања - фабрика 

НИССАЛ 
/ / / / / 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) током 2012. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 5,6 10,3 0,0 1,1 0,0 

2 Палилулска рампа 6,2 10,4 0,0 2,5 0,0 

3 МК Ратко Павловић 4,6 7,9 0,0 1,7 0,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
6,0 12,4 0,0 1,2 0,0 

5 НИШКА БАЊА 5,2 10,2 0,0 1,3 0,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 3,6 16,7 0,0 1,0 0,0 

7 МК "Душко Радовић" 12,0 21,7 2,0 2,7 0,0 

8 МК Ледена стена 7,0 17,3 0,0 1,1 0,0 

9 Габровац - ОШ 3,9 7,8 0,0 1,0 0,0 

10 ОШ "ЧЕГАР" 6,1 12,8 0,0 1,0 0,0 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) током 2013. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 4,1 6,3 0,0 1,8 0,0 

2 Палилулска рампа 4,1 6,1 0,0 2,1 0,0 

3 МК Ратко Павловић 4,8 5,1 0,0 4,4 0,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
6,1 8,2 0,0 3,8 0,0 

5 НИШКА БАЊА 4,7 7,2 0,0 2,2 0,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 6,6 7,8 0,0 5,5 0,0 

7 МК "Душко Радовић" 9,3 12,4 0,0 5,2 0,0 

8 МК Ледена стена 8,6 13,7 0,0 2,6 0,0 

9 Габровац - ОШ 4,2 5,5 0,0 2,4 0,0 

10 
Палилула 

ОШ "Краљ Петар" 
7,5 10,3 0,0 4,4 0,0 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) током 2014. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 МК Божидар Аџије 4,6 4,9 0,0 4,1 0,0 
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2 Палилулска рампа 5,1 5,8 0,0 4,1 0,0 

3 МК Ратко Павловић 4,3 4,4 0,0 4,1 0,0 

4 
Бул.12. Фебруар 

(општина) 
5,3 6,1 0,0 4,4 0,0 

5 НИШКА БАЊА 5,4 6,6 0,0 4,2 0,0 

6 ОШ "Душан Радовић" 5,1 5,8 0,0 4,2 0,0 

7 МК "Душко Радовић" 6,4 8,4 0,0 4,2 0,0 

8 МК Ледена стена 8,5 12,0 0,0 4,1 0,0 

9 Габровац - О.Ш 4,2 5,4 0,0 4,1 0,0 

10 
Палилула 

ОШ "Коле Рашић" 
5,0 5,8 0,0 4,1 0,0 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) 

oд 01.09.2016. дo 31.12.2016. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.09.2016. 

до 31.12.2016. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
11,0 0,0 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
7,0 0,0 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) 

oд 01.01.2017. дo 31.08.2017. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.01.2017. 

до 31.08.2017. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
9,0 0,0 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
6,8 0,0 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) током 2018. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
7,7 9,9 0,0 6,2 0,0 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
6,6 7,4 0,0 <6,0 0,0 

Средње годишње вредности за SO2 (µg/m3) 

oд 01.06.2019. дo 31.12.2019. год. по мерним местима 

Редни 

број 
Период испитивања 

од 01.06.2019. 

до 31.12.2019. 
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Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
6,1 0,0 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
6,2 0,0 

Током периода од 2011. до 2019. године, измерене концентрације сумпордиоксида нису 

прелазиле дозвољене вредности ни на једном мерном месту у граду Нишу. Средња 

годишња вредност биле су уједначене и кретале су се од 3,6 до 19,0 µg/m3. Током сезоне 

ложења вредности се крећу од 4,4 до 26,1 µg/m3 а ван сезоне ложења од 0,8 до 12,0 µg/m3. 

Средња годишња гранична вредност за концентрацију сумпордиоксида у ваздуху износи 

50 µg/m3 док је дневна гранична вредност 125 µg/m3. Мониторинг за SO2 током 2015. 

године није рађен а током 2016., 2017. и 2019. је временски период мерења назначен 

у табелама изнад. 

Од 2011. до 2015. године није рађен мониторинг NO2. 

Средња годишња гранична вредност за концентрацију азотдиоксида у ваздуху износи 40 

µg/m3 , среднња годишња толерантна вредност износи 60 µg/m3 док је дневна гранична 

вредност 85 µg/m3, дневна толерантна вредност 125 µg/m3.  

Средње годишње вредности за NO2 (µg/m3) 

oд 01.09.2016. дo 31.12.2016. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.09.2016. 

до 31.12.2016. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
42,6 2,5 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
22,0 0,8 

Током периода мерења од 01.09.2016. до 31.12.2016. године дошло је до прекорачења 

дневне граничне вредности на једном мерном месту у урбаној зони, Општина 

"Медијана" МК "Душко Радовић" у 2,5% случајева. 

Средње годишње вредности за NO2 (µg/m3) 

oд 01.01.2017. дo 31.08.2017. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.01.2017. 

до 31.08.2017. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
39,3 0,5 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
15,6 0,0 
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Током периода мерења од 01.01.2017. до 31.08.2017. године дошло је до прекорачења 

дневне граничне вредности на једном мерном месту у урбаној зони, Општина 

"Медијана" МК "Душко Радовић" у 0,5% случајева. 

Средње годишње вредности за NO2 (µg/m3) 

од 01.02.2018. до 31.12.2018. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
Средња 

годишња 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

Мерно место   % >ГВ  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
56,5 64,7 21,9 49,9 3,3 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
21,0 29,1 4,7 14,2 0,0 

Током 2018. године, концентрације азотдиоксида су прелазиле дозвољене вредности на 

само једном мерном месту у урбаној зони, Општина Медијана МК "Душко Радовић", 

током сезоне ложења као и ван сезоне ложења. На том мерном месту, средња годишња 

вредност азотдиоксида износи 56,5 µg/m3, средња годишња вредност азотдиоксида 

током сезоне ложења износи 64,7 µg/m3, (прекорачење у 21,9% случајева), док је ван 

серзоне ложења била 49,9 µg/m3 (прекорачење у 3,3% случајева). 

Средње годишње вредности за NO2 (µg/m3) 

oд 01.06.2019. дo 31.12.2019. год. по мерним местима 

Редни 

број 

Период испитивања 
од 01.06.2019. 

до 31.12.2019. 

Мерно место  % >ГВ 

1 
МЕДИЈАНА 

МК "Душан Радовић" 
34,4 5,6 

2 
НИШКА БАЊА 

Здравствена станица 
18,7 0,0 

Током периода мерења од 01.06.2019. до 31.12.2019. године дошло је до прекорачења 

дневне граничне вредности на једном мерном месту у урбаној зони, Општина 

"Медијана" МК "Душко Радовић" у 5,6% случајева. 

Измерене вредности PM10 за период од 2011. до 2019. год. на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Број мерења  93 104 104 100 56 71 86 100 50  

Средња годишња вредност 47,78 53,43 51,63 50,87 51,66 55,04 52,98 54,85 58,7  

Средња годишња вредност СЛ  

  

82,42 81,74 70,02 69,1 71,04 76,37 72,05 75,53 79,2  

Средња годишња вредност ван СЛ  25,9 28,21 33,23 34,03 29,31 30,48 35,61 35,77 36,5  

Број дана преко ГВ-дневна*  

  

25 32 35 35 18 23 35 35 19  

Број дана преко ГВ-дневна* СЛ 23 31 30 29 17 19 31 30 16  
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Број дана преко ГВ-дневна* ван СЛ 2 1 5 6 1 4 4 5 3  

 

 Образложење:  

 СЛ - сезона ложења 

Средња годишња вредност PM10 за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш износи 

52,99 µg/m3 и прелази средњу годишњу граничну вредност од 40 µg/m3. Средња 

годишња вредност током сезоне ложења PM10 за период 2011-2019 на мерном месту 

ИЗЈЗ Ниш износи 75,27 µg/m3 а ван сезоне ложења износи 32,12 µg/m3 што показује више 

него двоструко повећање вредности PM10 током периода ложења. 

Број дана преко ГВ за PM10 у периоду од 2011. до 2019. год. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Број мерења 93 104 104 100 56 71 86 100 50 

Број дана преко ГВ-

дневна* 

25 32 35 35 18 23 35 35 19 

Број дана преко ГВ-

дневна* СЛ 

23 31 30 29 17 19 31 30 16 

Број дана преко ГВ-

дневна* ван СЛ 

2 1 5 6 1 4 4 5 3 

Из мерења PМ10 у периоду од 2011. до 2019. год. приказаних у табели се види да је број 

дана преко ГВ током сезоне ложења далеко већи у односу на период када нема ложења. 

Просечна годишња вредност била је преко граничне вредности током периода мерења. 

Вредности су се кретале од 48,64 μg/m3 током 2011. године до 55,6 μg/m3 током 2012. 

године. 

Просечне годишње концентрације PM10 (μg/m3
) честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш - ГРАД 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бр. Мерења 48 52 52 48 / 17 34 47 / 

Средња год. 

вредност 48,64 55,6 52,4 50,3 / 52,5 49,9 49,2 / 

ГВ средња год. 40 

Бр. дана >ГВ 

дневна 11 15 23 24 / 7 12 16 / 

% дана >ГВ дневна 22,9 22,8 44,2 50,0 / 41,2 35,3 34,0 / 

             

  
Образложење :   

 - концентрације преко граничне вредности 

(ГВ)    

 

Просечне годишње концентрације PM10 (μg/m3) честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш - МИН 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бр. Мерења 45 52 52 52 56 54 52 53 50 

 концентрација преко ГВ - средња годишња 
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Средња год. 

вредност 46,2 51,3 50,9 51,4 51,7 55,8 55,0 59,8 58,7 

ГВ средња год. 40 

Бр. дана >ГВ 

дневна 14 17 16 19 18 16 23 19 19 

% дана >ГВ 

дневна 31,1 32,7 30,8 36,5 32,1 29,6 44,2 35,8 38,0 

             

  
Образложење :   

- концентрације преко граничне вредности 

(ГВ)   

 

Просечне годишње концентрације PM10 (μg/m3) честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш - УКУПНО 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бр. Мерења 93 104 104 100 56 71 86 100 50 

Средња год. вредност 47,8 53,4 51,6 50,9 51,7 55,0 52,9 54,81 58,7 

ГВ средња год. 40 

Бр. дана >ГВ дневна 25 32 35 35 18 23 35 35 19 

% дана >ГВ дневна 26,9 30,8 33,6 35,0 32,1 32,4 40,7 35,0 38,0 

             

  
Образложење :   

 - концентрације преко граничне вредности 

(ГВ)   

 

Број мерења PM10 честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ГРАД 48 52 52 48 0 17 34 47 0 

МИН 45 52 52 52 56 54 52 53 50 

УКУПНО 93 104 104 100 56 71 86 100 50 

Према Програму мониторинга квалитета ваздуха Града Ниша, фиксна мерења 

суспендованих честица PM2,5 су започета 2018. године. У периоду од 2013. на даље се 

врше мерења за PM2,5 суспендоване чести у оквиру државне мреже (Министарство 

заштите животне средине Републике Србије) .  

Просечне годишње концентрације PM2,5 (μg/m3) честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш - ГРАД 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бр. Мерења / / / / / / / 47 141 

Средња год. вредност / / / / / / / 42,4 40,0 

ГВ - средња годишња  25 

ТВ - средња годишња  30 29,3 28,5 27,8 27,1 26,4 25,7 25 
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Образложење :   

 - концентрације преко граничне и 

толерантне вредности (ГВ-средња 

годишња, ТВ-средња годишња)    

Током периода мерења премашене су и гранична и толерантна средња годишња 

вредност. Измерене средње годишње вредности кретале су се од 31,1 μg /м3 током 2013. 

године до 52,4 μg/м3 2016. gодине. 

Просечне годишње концентрације PM2,5 (μg/m3) честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш - МИН 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бр. Мерења / / 52 52 54 53 51 51 50 

Средња год. 

вредност 
/ / 31,1 42,9 46,2 52,4 53,2 43,9 47,0 

 

Просечне годишње концентрације PM2,5 (μg/m3) честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш - УКУПНО 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Бр. Мерења / / 52 52 54 53 51 98 191 

Средња год. 

вредност 
/ / 31,1 42,9 46,2 52,4 53,2 43,2 41,9 

 

Број мерења PM2,5 честица 

за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

ГРАД / / / / / / / 47 141 

МИН / / 52 52 54 53 51 51 50 

УКУПНО / / 52 52 54 53 51 98 191 

3.3. Технике коришћене за процену 

Другим периодичним извештајем су планиране две анализе (Анализа и обрада података 

о пореклу извора из три основне категорије: емисије из индустрије, саобраћаја, 

домаћинства и други дифузни извори, просторна дистрибуција емисије (укупна 

количина емисије у зони или агломерацији у тонама по години); Анализа извора емисије 

са проценом удела раздвајања локалног загађења и са странузроковано по зонама у 

агломерацији /квантитативна расподела извора)). Дескриптивни подаци о емитерима са 

инсуфицијентним подацима о емисији у тонама (непотпун Локални регистра загађивача) 

онемогућили су квантитативну расподелу извора. 

ИЗЈЗ Ниш се ослонио на трећу анализу предвиђену другим периодичним извештајем 

(Анализа и обрада података о квалитету ваздуха из локалне урбане мреже мониторинга 

(загађујуће материје чије је праћење предвиђено законском регулативом у насељеним 

местима)) и на основу њих извршио оцену квалитета ваздуха на територији агломерације 

Ниш. 

ИЗЈЗ Ниш је обављао мониторинг имисије на територији Града Ниша. Следи табеларни 

приказ мониторинга по мерним местима и параметрима у периоду од 2011. до 2019. 
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године. Током 2015.године акредитовани мониторинг није рађен па је изостала и оцена 

квалитета ваздуха у Агломерацији Ниш. Мерна места су мењала локацију и смањиван је 

њихов број, што у многоме отежава анализу за наведени период. Ипак наведени 

параметри немају енормна прекорачења. 

Година/ 

мерно место 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

МК Б. Аџије 
Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / 

Палилулска 

рампа 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ Чађ Чађ Чађ Чађ 

МК Ратко 

Павловић 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / 

Бул. 12 

фебруар 

(Општина) 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ Чађ Чађ Чађ Чађ 

Нишка Бања-

Здравствена 

станица 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

ОШ „Душан 

Радовић“ 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / 

МК „Душко 

Радовић“ 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

Чађ, 

SO2, 

NO2 

МК Ледена 

стена 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / 

Габровац 

Основна 

школа 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / 

ОШ „Чегар“ 
Чађ, 

SO2 

Чађ, 

SO2 
/ / / Чађ Чађ Чађ Чађ 

Фабрика 

НИССАЛ 

Чађ, 

SO2 
 / / / / / / / 

Палилула ОШ 

“Краљ Петар“ 
/ / 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / / 

Палилула ОШ 

“Коле Рашић“ 
/ / / 

Чађ, 

SO2 
/ / / / / 
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На свим наведеним мерним местима, није био прекорачења граничних вредности сем на 

мерном месту МК Душко Радовић (чађ, азотни оксиди и седимент): 

Мерно место МК"Душко Радовић" - Општина Медијана, Средње годишње 

вредности за чађ у периоду од 2011. до 2019. год. 

Редни 

број 

Период 

испитивања 

Средња годишња 

вредност 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

 (ГВ - 50 µg 

/m3) 
 %>ГВ  %>ГВ 

1 2011 62 69 68,0 55 57,0 

2 2012 56 64 64,0 50 54,0 

3 2013 43 55 51,0 30 18,0 

4 2014 52 61 49,5 44 3,6 

5 2015 / / / / / 

6 2016 54 
%>ГВ 

2,0 
/ / / / 

7 2017 24 
%>ГВ 

0,5 
/ / / / 

8 2018 39 55 33,1 24 11,0 

9 2019 74 
%>ГВ 

9,8 
/ / / / 

Поред 2015. године када мониторинг није рађен, нема комплетних података ни за 2016., 

2017. и 2019. годину тако да се наведене вредности условно могу узети као средње 

годишње (За 2016. годину анализе су рађене у периоду од 01.09.2016. до 31.12.2016. 

године. За 2017. годину анализе су рађене у периоду од 01.01.2017. до 31.08.2017. 

године. За 2019. годину анализе су рађене у периоду од 01.06.2019. до 31.12.2019. 

године). 

Мерно место МК"Душко Радовић" - Општина Медијана, Средње годишње 

вредности за азот-диоксид у периоду од 2011. до 2019. год. 

Редни 

број 

Период 

испитивања 

Средња годишња 

вредност 
Сезона ложења 

Ван сезоне 

ложења 

 

 (ГВ - 40 µg 

/m3) 

 

 %>ГВ  %>ГВ 

1 2011 / / / / / 

2 2012 / / / / / 

3 2013 / / / / / 

4 2014 / / / / / 

5 2015 / / / / / 

6 2016 42,6 
%>ГВ 

2,5 
/ / / / 

7 2017 39,3 
%>ГВ 

0,5 
/ / / / 
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8 2018 56,5 64,7 21,9 49,9 3,3 

9 2019 34,4 
%>ГВ 

5,6 
/ / / / 

Мониторинг азотних оксида почиње од 01.09.2016. до 31.12.2016. године. Наставља се 

од 01.01.2017. до 31.08.2017. г. Једина комплетна година у којој се може сагледати 

прекорачење ГВ је 2018.г. За 2019. годину анализе су рађене у периоду од 01.06.2019. до 

31.12.2019. године. 

Мерно место МК"Душко Радовић" - Општина Медијана, Средње годишње 

вредности за укупне таложне материје у периоду од 2011. до 2019. год. 

Редни број Период испитивања 

Средња годишња 

вредност 

ГВ 200mg/m2/дан 

 

1 2011 237 

2 2012 235 

3 2013 201 

4 2014 224 

5 2015 / 

6 2016 205 

7 2017 240 

8 2018 196 

9 2019 229 

Прекорачење ГВ може бити сагледано као проблем дифузних извора емисије који се 

одржава без обзира на трајање мониторинга током године. Ипак, од тешких метала у 

укупном седименту су рађени: никл, олово, кадмијум и хром и вредности ТМ за период 

од 2011. до 2019. године нису прелазиле дозвољени ниво. 

ИЗЈЗ Ниш је једна од првих установа у Србији која је почела са мониторингом 

суспендованих честица. Током периода од 2011. до 2019. године број мерења PM10 

честица на мерном месту ИЗЈЗ Ниш се мењао, тако да 2015. године није спроведен 

мониторинг за Град Ниш, а 2019. године мониторинг за мерно место ИЗЈЗ Ниш није 

предвиђен (мерења су започета на мерном месту ОШ "Св.Сава"), а спроведена су мерења 

за Министарство заштите животне средине Републике Србије. Током периода од 2013. 

до 2019. године спроводи се мониторинг PM2.5 честица на мерном месту ИЗЈЗ Ниш за 

Министарство, док се са мониторингом за Град Ниш стартује 2018. године. Првобитна 

мерења су била индикативна а од 2019.године мониторинг постаје свакодневни. 

Број мерења PM10 честица за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Град Ниш 48 52 52 48 / 17 34 47 / 

Мин.заш.жив

. средине РС 
45 52 52 52 56 54 52 53 50 
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УКУПНО 93 104 104 100 56 71 86 100 50 

Број мерења PM2,5 честица за период 2011-2019 на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 

Година 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Град Ниш / / / / / / / 47 141 

Мин.заш.ж

ив. средине 

РС 

/ / 52 52 54 53 51 51 50 

УКУПНО / / 52 52 54 53 51 98 191 

 

 

Измерене вредности PM10 за период од 2011. до 2019. год. на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 
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Број мерења PM10 честица 

за период од 2011. до 2019. године на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 
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Број мерења PM2.5 честица 

за период од 2011. до 2019. године на мерном месту ИЗЈЗ Ниш 

 

Оцена квалитета ваздуха у Агломерацији Ниш-Индекс квалитета ваздуха AQI 

Масeне концентрације честица суспендованих честица PM2.5 су регулисане у САД-у, 

Европи и појединим земљама у свету али извори или хемијски састав честица PM2.5 нису 

узети у обзир. У Србији су регулисане годишње вредности PM2.5, док за њихове дневне 

концентрације нема законске регулативе. Такође, евидентан је недостатак законске 

регулативе у погледу регулисања унутрашњег аерозагађења, тј. аерозагађења у 

затвореном простору. Неконзистентност резултата односа између хемијског састава 

честица PM2.5 и здравља, спречава доносиоце одлука и регулаторе да дефинишу 

стандарде обзиром на хемијске састојке честица PM2.5. 

Табела: Прописане вредности на дневном и годишњем нивоу за суспендоване 

честице PM2.5 у појединим земљама 

Агенција/земља Дан (μg/m3) Година (μg/m3) 

СЗО 25 10 

САД ЕПА 35 
12 (примарне) 

15 (секундарне) 

Кина 
35 Класа 1 15 

75 Класа 2 35 

Индија 60 40 

Европа / 

25 

(достићи до 2015. год.) 

20 

(достићи до 2020. год.) 

Србија / 

25 

(достићи до 2019. год.) 

20 

(достићи до 2024. год.) 

Аустралија 25 8 
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Бангладеш 65 15 

Тајланд 50 25 

Јапан 35 15 

Извор: Mukherjee A, Agrawal M. A Global Perspective of Fine Particulate Matter Pollution 

and Its Health Effects. Rev Environ Contam Toxicol. 2018;244:5-51. 

Здравствени индикатори 

На изложено становништо, по методологији Светске здравствене организације (СЗО), 

утицај квалитета ваздуха може се проценити на основу стопе морталитета од 

респираторних болести. Изложеност становништва се израчунава дељењем укупног 

броја смртности од респираторних болести са укупним бројем становника током једне 

године на датом подручју. На основу података ИЗЈЗ Ниш, резултати прорачуна су дати 

у табели. Годишња стопа морталитета од болести дисајних органа на територији Града 

Ниша се кретала од 0,00044 током 2014. до 0,00055 током 2018. године. Вулнерабилне 

групе становништва, на које највише може утицати загађење амбијенталног ваздуха, 

обухватају децу предшколског узраста, децу школског узраста, хроничне болеснике, 

труднице и старије особе. 

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Морталитет од болести 

дисајних органа 
116 118 124 113 117 134 121 141 

Броја становника 260307 259790 259125 258500 257883 257348 256825 256381 

Годишња стопа морталитета од 

респираторних болести 
0,00045 0,00045 0,00048 0,00044 0,00045 0,00052 0,00047 0,00055 

Из расположивих података о концентрацији загађујућих материја на мерном месту ИЗЈЗ 

Ниш у периоду мерења, као и броју становника различитог узраста изводи се закључак 

о потенцијално угроженом подручју. Анализа потенцијално угроженог подручја је 

рађена за период од 2011. до 2019. године. Према методологији СЗО процена 

изложености становништва загађењу се израчунава на следећи начин: 

Еxпy=ΣПи/П(Цyи-РВy) 

при чему се y односи на врсту загађивача, и је број мерних места, Пи број становника на 

локацији мерне станице, П је укупан број становништва изложеног загађењу, Цyи је 

средња годишња вредност концентрације загађујуће материје, РВy је гранична вредност 

на годишњем нивоу. Концентрација PМ10 на локацији мерног места ИЗЈЗ Ниш кретала 

се од 47,8 до 58,7 μг/м3 при чему се број дана прекорачења кретао од 18 до 35. У 

поменутом периоду ЕxпPM10 - процењена изложеност становништва за PМ10 износи 4,4 

μг/м3 на подручју Општине Медијана. Концентрација PМ2.5 на локацији мерног места 

ИЗЈЗ Ниш кретала се од 31,1 до 53,2 μг/м3 у периоду од 2013. до 2019. године. У 

поменутом периоду ЕxпПМ2,5 - процењена изложеност становништва за PМ2.5 износи 6,61 

μг/м3 на подручју Општине Медијана. Процена изложености се у наредном периоду 

може иновирати редовном анализом састава суспендованих честица.  

Анализа здравственог стања 

Према најновијим проценама студије глобалног оптерећења болестима, у 2017. години, 

5,25% свих смртних случајева се приписало честицама PM2,5 из ваздуха животне 

средине, што га чини 8. водећим фактором ризика за смрт, са укупно 2,94 милиона 
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смртних случајева на глобалном нивоу (1). Доступност података о концентрацијама 

честица PM2,5 допринела је доминацији епидемиолошких студије које указују на значај 

краткорочног излагања честицама PM2,5 које су чак испод препоручених годишњих (10 

μg/m3), односно дневних вредности (24 μg/m3) СЗО (2,3). Резултати најновије мета 

анализе краткорочних студија, објављених у периоду 2015 - 2018. године, показују да је 

са сваким повећањем концентрација честица PM2,5 од 10 μg/m3 пораст укупног 

морталитета становништва свих узраста, у 114 градова Европе, Америке и Западног 

Пацифика, износио 0,89%. Пораст кардиоваскуларног морталитета је био 0,8% 

(обухваћено 89 градова), док је пораст респираторног морталитета био 1,1% (86 

градова). Међу градовима је утврђена значајна хетерогеност, у односу на добијене 

резултате, у погледу укупног и кардиоваскуларног морталитета, док су резултати за 

респираторни морталитет били хомогенији (3). Недавна кинеска национална студија, 

која је обухватила 272 града, је такође потврдила повезаност честица PM2,5 са 

морталитетом (кардиоваскуларни и респираторни) након краткорочне изложености 

становништва, али су резултати били мање снажни у поређењу са резултатима на 

подручју Европе и Америке . Утврђено је да су просечне концентрације честица PM2,5 

биле 56 μg/m3 и да је са сваким повећањем дводневних просечних концентрација од 10 

μg/м3 пораст укупног морталитета износио 0,22%, кардиоваскуларног морбидитета 

0,27%, хипертензије 0,39%, коронарних срчаних болести 0,30%, можданог удара 0,23%, 

респираторних обољења 0,29%, и ХОБП 0,38%. Повезаност је била снажнија у 

градовима са нижим концентрацијама честица PM2,5 или вишим температурама ваздуха, 

као и међу старијима или мање едукованим становништвом (4). Мета анализом 33 

епидемиолошке студије у Кини описано је да пораст концентрације честица PM2,5 од 10 

μg/m3 резултује и порастом укупног морталитета за 0,38%, респираторног морталитета 

за 0,51% и кардиоваскуларног морталитета за 0,44% (5). 

Извори: 

1. GBD 2017 Risk Factor Collaborators. Global, regional, and national comparative risk 

assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or 

clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet. 2018;392(10159):1923-1994 

2. World Health Organization. Air quality guidelines for particulate matter, 

ozone,nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Global update 2005. Summary of risk 

assessment.Geneva: WHO, 2006  

3. Achilleos S, Kioumourtzoglou MA, Wu CD, Schwartz JD, Koutrakis P,Papatheodorou 

SI. Acute effects of fine particulate matter constituents on mortality:A systematic 

review and meta-regression analysis. Environmentinternational. 2017:10;89-100.) 

4. Chen R, Yin P, Meng X, Liu C, Wang L, Xu X, et al. Fine Particulate Air Pollution 

andDaily Mortality. A Nationwide Analysis in 272 Chinese Cities. Am J Respir Crit 

Care Med.2017;196(1):73-81. 

5. Shang Y, Sun Z, Cao J, Wang X, Zhong L, Bi X, et al. Systematic review of Chinese 

studies of short-term exposure to air pollution and daily mortality. Environ int. 

2013;54:100-111. 

Институт за јавно здравље Ниш редовно спроводи анализу података о морбидитету и 

морталитету у Нишавском и Топличком округу који су приказани у оквиру Анализе 

здравственоог стања становништва и објављени на сајту ИЗЈЗ Ниш. Следи табеларно и 

графички приказ података о кретањима болести дисајних органа и болестима крвотока 

за период од 2010 до 2019. године. Подаци су систематски прикупљени од стране Центра 
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за информатику и биостатистику у здравству ИЗЈЗ Ниш.. У табелама су приказане 

дијагнозе у складу са МКБ-10 ("Међународна класификација болести") и кретање 

морбидитета по годинама. Из приказа кретања болести дисајних органа и болести 

крвотока које су забележене у амбулантама опште медицине на територији Града Ниша, 

може се приметити исти образац и тенденција кретања морбидитета на графику. Подаци 

о морбидитету предшколске деце, последњих година су инсуфицијентни због уплива 

приватне медицинске праксе (која не доставља потпуне податке), у већем обиму 

прегледа него код деце школског узраста. Евидентна је и тенденција смањења природног 

прираштаја у Нишу, што се одражава и на смањење броја посета амбулантама. 
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Табела: Болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама опште медицине Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ J00-J99 59802 71903 77513 92367 94077 81782 75821 73041 83006 82571 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta J02-J03 31804 40457 39318 47511 43020 36044 31648 27377 37575 40168 

Laryngitis acuta et tracheitis acuta J04 6864 6590 8291 11919 12155 8850 9366 8225 8554 6943 

Infectiones tractus respiratorii superioris 

muiltiplices acutae,loci non specificati 

J00-J01, 

J05-J06 
5244 8469 11822 12995 18287 15195 13598 13357 14642 16403 

Influenza J10-J11 99 172 17 387 466 430 111 140 129 296 

Pneumonia J12-J18 331 297 383 496 390 505 280 364 361 366 

Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta J20-J21 8711 9164 9654 11066 11529 10548 11292 10855 10671 6802 

Sinusitis chronica J32 881 743 797 1074 2381 2237 2739 3283 3381 2015 

Друге болести носа и синуса носа 
J30-J31, 

J33-J34 
1797 1477 1529 2168 2311 2850 1983 3889 2119 3688 

Morbi tonsillarum et vegetationum 

adenoidium chronici 
J35 49 388 669 198 79 97 77 311 213 168 

Друге болести горњег дела система за 

дисање 
J36-J39 587 404 498 871 687 826 659 851 955 755 

Запаљење душница, емфизем и друге 

обструктивне болести плућа 
J40-J44 2007 2352 2837 1490 1334 1530 1721 1929 1982 2805 

Asthma bronchiale J45-J46 825 1024 1058 1433 984 1736 1318 1535 1473 1500 

Bronchiectasia J47 2 11 18 5 24 39 14 72 182 111 

Pneumoconiosis J60-J65 0 1 176 2 11 2 19 15 9 13 

Друге болести система за дисање 
J22, J66-

J99 
601 354 446 752 419 893 996 838 760 538 

СВЕ укупно A00-Z99 222840 235575 243323 275039 289433 277363 266809 265350 280178 269332 

% Ј од укупног морбидитета % J grupe 26,84 30,52 31,86 33,58 32,50 29,49 28,42 27,53 29,63 30,66 
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График: Приказ укупног броја болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама опште медицине Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 
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Табела: Проценат у оквиру болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама опште медицине Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ J00-J99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta J02-J03 53,18 56,27 50,72 51,44 45,73 44,07 41,74 37,48 45,27 48,65 

Laryngitis acuta et tracheitis acuta J04 11,48 9,17 10,70 12,90 12,92 10,82 12,35 11,26 10,31 8,41 

Infectiones tractus respiratorii 

superioris muiltiplices acutae,loci non 

specificati 

J00-J01, J05-

J06 
8,77 11,78 15,25 14,07 19,44 18,58 17,93 18,29 17,64 19,87 

Influenza J10-J11 0,17 0,24 0,02 0,42 0,50 0,53 0,15 0,19 0,16 0,36 

Pneumonia J12-J18 0,55 0,41 0,49 0,54 0,41 0,62 0,37 0,50 0,43 0,44 

Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta J20-J21 14,57 12,74 12,45 11,98 12,25 12,90 14,89 14,86 12,86 8,24 

Sinusitis chronica J32 1,47 1,03 1,03 1,16 2,53 2,74 3,61 4,49 4,07 2,44 

Друге болести носа и синуса носа 
J30-J31, J33-

J34 
3,00 2,05 1,97 2,35 2,46 3,48 2,62 5,32 2,55 4,47 

Morbi tonsillarum et vegetationum 

adenoidium chronici 
J35 0,08 0,54 0,86 0,21 0,08 0,12 0,10 0,43 0,26 0,20 

Друге болести горњег дела система за 

дисање 
J36-J39 0,98 0,56 0,64 0,94 0,73 1,01 0,87 1,17 1,15 0,91 

Запаљење душница, емфизем и друге 

обструктивне болести плућа 
J40-J44 3,36 3,27 3,66 1,61 1,42 1,87 2,27 2,64 2,39 3,40 

Asthma bronchiale J45-J46 1,38 1,42 1,36 1,55 1,05 2,12 1,74 2,10 1,77 1,82 

Bronchiectasia J47 0,00 0,02 0,02 0,01 0,03 0,05 0,02 0,10 0,22 0,13 

Pneumoconiosis J60-J65 0,00 0,00 0,23 0,00 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,02 

Друге болести система за дисање J22, J66-J99 1,00 0,49 0,58 0,81 0,45 1,09 1,31 1,15 0,92 0,65 
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Табела: Болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама за лечење деце предшколског узраста Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА 

ДИСАЊЕ 
J00-J99 73716 67442 63049 71295 74322 62123 58019 43710 35808 38102 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta J02-J03 46912 43091 36522 33855 38654 33557 31557 20194 16159 19464 

Laryngitis acuta et tracheitis acuta J04 3006 3276 3927 3943 2706 3248 3044 2654 2104 2573 

Infectiones tractus respiratorii 

superioris muiltiplices acutae,loci non 

specificati 

J00-J01, J05-

J06 
9012 8736 9308 14734 18187 14558 15948 13161 10404 10385 

Influenza J10-J11 68 437 352 999 383 118 82 199 62 448 

Pneumonia J12-J18 1015 651 675 3841 400 349 262 125 98 131 

Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta J20-J21 8952 7021 9019 11213 11624 8147 5269 5158 4748 2430 

Sinusitis chronica J32 15 66 30 2 0 0 0 0 0 0 

Друге болести носа и синуса носа 
J30-J31, J33-

J34 
572 732 729 680 821 566 542 1050 1167 1644 

Morbi tonsillarum et vegetationum 

adenoidium chronici 
J35 597 440 383 428 439 493 270 420 391 355 

Друге болести горњег дела система 

за дисање 
J36-J39 0 0 2 0 2 1 0 2 3 8 

Запаљење душница, емфизем и 

друге обструктивне болести плућа 
J40-J44 2206 1781 1014 722 227 223 126 95 57 162 

Asthma bronchiale J45-J46 1361 1211 1086 876 879 857 917 652 615 495 

Bronchiectasia J47 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pneumoconiosis J60-J65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друге болести система за дисање J22, J66-J99 0 0 2 2 0 5 2 0 0 7 

СВЕ укупно A00-Z99 102832 93679 88251 96673 106503 95127 92090 74955 64427 72090 
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% Ј од укупног морбидитета % J grupe 71,69 71,99 71,44 73,75 69,78 65,31 63,00 58,31 55,58 52,85 

График: Приказ укупног броја болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама за лечење деце предшколског узраста Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 
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Табела: Проценат у оквиру болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама за лечење деце предшколског узраста Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА 

ДИСАЊЕ 
J00-J99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta J02-J03 63,64 63,89 57,93 47,49 52,01 54,02 54,39 46,20 45,13 51,08 

Laryngitis acuta et tracheitis acuta J04 4,08 4,86 6,23 5,53 3,64 5,23 5,25 6,07 5,88 6,75 

Infectiones tractus respiratorii 

superioris muiltiplices acutae,loci non 

specificati 

J00-J01, J05-

J06 
12,23 12,95 14,76 20,67 24,47 23,43 27,49 30,11 29,05 27,26 

Influenza J10-J11 0,09 0,65 0,56 1,40 0,52 0,19 0,14 0,46 0,17 1,18 

Pneumonia J12-J18 1,38 0,97 1,07 5,39 0,54 0,56 0,45 0,29 0,27 0,34 

Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta J20-J21 12,14 10,41 14,30 15,73 15,64 13,11 9,08 11,80 13,26 6,38 

Sinusitis chronica J32 0,02 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Друге болести носа и синуса носа 
J30-J31, J33-

J34 
0,78 1,09 1,16 0,95 1,10 0,91 0,93 2,40 3,26 4,31 

Morbi tonsillarum et vegetationum 

adenoidium chronici 
J35 0,81 0,65 0,61 0,60 0,59 0,79 0,47 0,96 1,09 0,93 

Друге болести горњег дела система 

за дисање 
J36-J39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 

Запаљење душница, емфизем и 

друге обструктивне болести плућа 
J40-J44 2,99 2,64 1,61 1,01 0,31 0,36 0,22 0,22 0,16 0,43 

Asthma bronchiale J45-J46 1,85 1,80 1,72 1,23 1,18 1,38 1,58 1,49 1,72 1,30 

Bronchiectasia J47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pneumoconiosis J60-J65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Друге болести система за дисање J22, J66-J99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 
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Табела: Болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама за лечење деце школског узраста Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА ДИСАЊЕ J00-J99 51879 45787 40268 34478 33533 32362 36634 30947 29711 27289 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta J02-J03 35398 29080 22914 19545 21522 20425 22221 18265 17146 16753 

Laryngitis acuta et tracheitis acuta J04 1091 1356 1719 1580 1600 1115 1525 903 1021 876 

Infectiones tractus respiratorii superioris 

muiltiplices acutae,loci non specificati 

J00-J01, J05-

J06 
7135 6812 7424 6191 3787 4427 5995 4692 4960 4336 

Influenza J10-J11 101 644 330 1256 274 59 22 1058 6 94 

Pneumonia J12-J18 403 336 223 224 188 181 130 112 106 51 

Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta J20-J21 3306 3572 3492 3355 4087 4449 4050 3080 3086 2447 

Sinusitis chronica J32 74 117 24 6 3 8 9 6 7 8 

Друге болести носа и синуса носа 
J30-J31, J33-

J34 
2153 1907 2267 1214 1286 1049 1619 1917 2584 2040 

Morbi tonsillarum et vegetationum 

adenoidium chronici 
J35 228 179 153 179 105 131 192 163 149 103 

Друге болести горњег дела система за 

дисање 
J36-J39 0 0 3 45 57 9 5 4 1 4 

Запаљење душница, емфизем и друге 

обструктивне болести плућа 
J40-J44 1195 1191 660 335 110 96 119 64 61 27 

Asthma bronchiale J45-J46 795 593 1059 548 513 408 747 682 579 547 

Bronchiectasia J47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pneumoconiosis J60-J65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друге болести система за дисање J22, J66-J99 0 0 0 0 1 5 0 1 5 3 

СВЕ укупно A00-Z99 85211 77050 71524 56093 57575 55812 66948 59676 58870 55245 

% Ј од укупног морбидитета % J grupe 60,88 59,43 56,30 61,47 58,24 57,98 54,72 51,86 50,47 49,40 
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График: Приказ укупног броја болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама за лечење деце школског узраста Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 
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Табела: Проценат у оквиру болести система за дисање које су дијагностиковане 

у амбулантама за лечење деце школског узраста Града Ниша за период од 2010 до 2019. године 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

БОЛЕСТИ СИСТЕМА ЗА 

ДИСАЊЕ 
J00-J99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Pharyngitis acuta et tonsillitis acuta J02-J03 68,23 63,51 56,90 56,69 64,18 63,11 60,66 59,02 57,71 61,39 

Laryngitis acuta et tracheitis acuta J04 2,10 2,96 4,27 4,58 4,77 3,45 4,16 2,92 3,44 3,21 

Infectiones tractus respiratorii 

superioris muiltiplices acutae,loci non 

specificati 

J00-J01, J05-

J06 
13,75 14,88 18,44 17,96 11,29 13,68 16,36 15,16 16,69 15,89 

Influenza J10-J11 0,19 1,41 0,82 3,64 0,82 0,18 0,06 3,42 0,02 0,34 

Pneumonia J12-J18 0,78 0,73 0,55 0,65 0,56 0,56 0,35 0,36 0,36 0,19 

Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta J20-J21 6,37 7,80 8,67 9,73 12,19 13,75 11,06 9,95 10,39 8,97 

Sinusitis chronica J32 0,14 0,26 0,06 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 

Друге болести носа и синуса носа 
J30-J31, J33-

J34 
4,15 4,16 5,63 3,52 3,84 3,24 4,42 6,19 8,70 7,48 

Morbi tonsillarum et vegetationum 

adenoidium chronici 
J35 0,44 0,39 0,38 0,52 0,31 0,40 0,52 0,53 0,50 0,38 

Друге болести горњег дела система 

за дисање 
J36-J39 0,00 0,00 0,01 0,13 0,17 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 

Запаљење душница, емфизем и 

друге обструктивне болести плућа 
J40-J44 2,30 2,60 1,64 0,97 0,33 0,30 0,32 0,21 0,21 0,10 

Asthma bronchiale J45-J46 1,53 1,30 2,63 1,59 1,53 1,26 2,04 2,20 1,95 2,00 

Bronchiectasia J47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pneumoconiosis J60-J65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Друге болести система за дисање J22, J66-J99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,01 
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Табела: Приказ кретања болести дисајних органа -школска деце и омладина у Граду Нишу 

Година 
Школска деце и омладина-болести дисајних органа Ј00-Ј98 

укупно 
број % 

2011 45787 59,42 77050 

2012 40268 56,3 71524 

2013 34478 61,47 56093 

2014 33533 58,24 57575 

2015 32362 57,98 55812 

2016 36634 52,37 69948 

2017 30947 51,86 59676 

2018 29711 50,47 58870 

2019 27289 49,4 55245 

Табела: Приказ кретања болести дисајних органа и крвотока у Граду Нишу 

година 

Општа медицина 

-болести дисајних органа Ј00-Ј98 

Општа медицина 

-болести крвотока И00-И98 укупно 

број % број % 

2011 71903 30,52 53143 22,56 235575 

2012 77513 31,86 51821 21,3 243323 

2013 92367 33,58 51688 18,79 275039 

2014 94077 32,5 46814 16,81 289433 

2015 81782 29,49 46785 16,87 277363 

2016 75821 28,42 45261 16,96 266809 

2017 73041 27,53 46258 17,43 265350 

2018 83006 29,63 46354 16,55 280178 

2019 82371 30,66 44427 15,5 269332 
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График: Приказ кретања броја болести дисајних органа и болести крвотока забележених 

у амбулантама опште медицине Града Ниша у периоду од 2011. до 2019. год. 
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Табела: Приказ кретања броја болести дисајних органа и болести крвотока забележених 

у амбулантама опште медицине Града Ниша у периоду од 2011. до 2019. год. 

година 

Медицина рада-болести дисајних органа 

Ј00-Ј98 

Медицина рада-болести крвотока И00-

И98 укупно 

број % број % 

2011 22870 26,44 19675 22,74 86510 

2012 14547 19,25 17426 23,06 75566 

2013 17337 22,07 18750 23,86 78572 

2014 14244 22,38 15943 25,04 63664 

2015 16798 21,41 18517 23,6 78460 

2016 19493 23,77 16294 19,87 81994 

2017 12939 14,46 23071 25,79 89453 

2018 2609 10,74 10564 43,49 24291 

2019 2631 11,38 9923 42,93 23114 

Табела: Кретање стопе морталитета од болести дисајних органа, болести крвотока и тумора 

у Граду Нишу у периоду од 2011. до 2018. год. 

година 

болести дисајних органа 

Ј00-Ј98 
болести крвотока И00-И98 тумори Ц00-Д49 укупни морталитет 

број 
стопа на 1000 

становника 
број 

стопа на 1000 

становника 
број 

стопа на 1000 

становника 
број 

стопа на 1000 

становника 

2011 116 0,45 1413 5,53 782 3,06 3316 12,97 

2012 118 0,45 1365 5,26 846 3,26 3291 12,66 

2013 124 0,48 1307 5,04 751 2,9 3190 13,31 

2014 113 0,44 1340 5,78 835 3,23 3362 13,01 

2015 117 0,45 1314 5,1 784 3,04 3355 13,01 

2016 134 0,52 1324 5,14 745 2,9 3284 12,79 

2017 121 0,47 1409 5,49 809 3,15 3417 13,3 

2018 141 0,55 1426 5,56 804 3,14 3484 13,59 

 



 ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ  

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ страна 80 од 113 

Нова истраживања: Повезаност аерозагађења са повећаним ризиком од COVID-19 

Вулнерабилне категорије становништва (хронични болесници, труднице, старе особе) 

су под већим ризиком, услед нарушавања квалитета амбијенталног ваздуха, од 

обољевања од болести COVID-19, која је изазвана вирусом SARS-CoV-2. Подаци 

студије који су спровели Jiang Y. и сарадници, показују да су PM2.5 и влажност ваздуха 

у основи повезани са повећаним ризиком од COVID-19. Амбијентални PM2.5 је 

мешавина чврстих честица и капљица течности, тачне компоненте PM2.5 које могу 

поспешити пренос коронавируса остају непознате. Бројне друге променљиве могу 

потенцијално утицати на пренос COVID-19, стога ова студија може пружити само 

прелиминарне информације о повезаности између COVID-19 и загађивача ваздуха или 

других метеоролошких променљивих. Иако то није једини узрок респираторних 

болести, претходне студије су показале да су суспендоване честице важна еколошка 

одредница преноса вируса. На пример, у епидемиолошким студијама сроведених у 

великим градовима као што су Пекинг, Хонг Конг и Брисбејн откривена је блиска 

корелација између случајева хуманог грипа и концентрација PM2.5. Верује се да PM2.5 

потенцијалним механизмима оштећују бронхијални имунитет и интегритет епителних 

ћелија, који појачава везивање вируса за бронх, као и његово умножавање. Евидентно је 

PM2.5 једини полутант у ваздуху који је доследно повезан са повећаном инциденцијом 

COVID-19 у свим градовима. Ово откриће се слаже са подацима из претходне студије 

грипа. Рецептор и за везивање за SARS-CoV-2 и за SARS-CoV је ензим који претвара 

ангиотензин 2, који се концентрише на алвеоларним ћелијама, где могу допрети само 

честице пречника испод 5 µm. Дакле, PM2.5 су посебно штетне честице јер је већа 

вероватноћа да ће продрети у респираторни тракт нефилтриране све до алвеоларне 

регије. За веће честице, способност продирања драстично опада када се величина 

повећава, почев од 20 µm и више, честице не могу продрети испод душника. Иако све 

честице могу служити у виду језгара за кондензацију и вирусно везивање, PM2.5 преноси 

САРС-ЦоВ-2 својим циљним ћелијама у алвеолама. Овај фактор величине такође може 

објаснити откриће да PM2.5 корелира са инциденцом COVID-19 у позитивном обрасцу, 

за разлику од честица већег промера. Будуће епидемиолошке студије у другим земљама 

и подручјима са сличном густином насељености, али различитим концентрацијама PM2.5 

и PM10, могу се користити за потврђивање овог резултата. Слично грипу, 

епидемиолошке студије такође су показале да је пренос SARS-CoV-2 ефикаснији при 

ниским температурама и при ниској влажности. Ову хипотезу подржао је резултати 

лабораторијске студије. (1) Истрживачи Zoran MA. и сарадници су користили 

свеобухватну анализу временских серија кључних честица загађивача ваздуха PM2.5, 

PM10 и података о индексу квалитета ваздуха заједно са подацима о клими и 

коронавирусу за период 1. јануара – 30. априла 2020. ради пружања доказа о могућим 

утицајима загађења ваздуха на ефекте брзе дифузије SARS-CoV-2, COVID-19 у граду 

Милану, региону Ломбардији у Италији. Ова студија је доказала негативну корелацију 

COVID-19 са релативном влажношћу ваздуха, показујући да сув ваздух подржава 

континуирану вирусну дифузију и позитивну корелацију са температуром ваздуха, 

подржавајући хипотезу да топла сезона неће зауставити ширење COVID-19. Такође је 

познато да хронично или краткотрајно излагање честицама PM2.5 или PM10, уз могуће 

везивање различитих вируса или бактерија, има значајан негативан утицај на имуни 

систем човека. Ови аеросоли могу се дубоко транспортовати у плућа да би дошли до 

алвеола и продрли у вишеслојне баријере респираторног система. У овом тренутку није 
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јасно да ли је овај „спајк“ протеина новог коронавируса COVID-19 укључен кроз 

механизме везивања за спољни и унутрашњи аеросол, у пренос инфективног агенса из 

резервоара на осетљивог домаћина дифузијом у ваздуху. Такође, налази ове студије 

открили су важност будућег побољшања квалитета ваздуха у том подручју, у складу са 

стандардима Европске заједнице, како би се повећао имунитет људи на тешке вирусне 

инфекције попут коронавируса. (2) Sharma AK. и сарадници су испитивали постојеће 

доказе о улози PM2.5 честица у преносу SARS-CoV-2. Показано је да PM2.5 и друге мале 

честице у ваздуху носе одрживе честице вируса и инкриминишу ширење коронарног 

вируса морбила и SARS-а. Пружени су емпиријски докази у вези са улогом загађења 

ваздуха у убрзаном преносу SARS-CoV-2 у Италији, као и у Вухану. Смањење нивоа 

PM2.5 у амбијенталном ваздуху повезано са противепидемиским мерама, ограничавања 

контаката, кретања и рада појединих делатности, могло је допринети смањењу преноса 

SARS-CoV-2. Високи нивои PM2.5 у претходном периоду, су могуће додали смртност 

повезану са SARS-CoV-2 услед загађења ваздуха и пратећих болести. Повећање нивоа 

PM2.5 редукцијом противепидемиских мера може убрзати пренос COVID-19 и може 

повећати терет морбидитета и морталитета од COVID-19. (3) 

Извори: 

1. Jiang Y, Wu XJ, Guan YJ. Effect of ambient air pollutants and meteorological variables 

on COVID-19 incidence. Infect Control Hosp Epidemiol. 2020 Sep;41(9):1011-1015. 

doi: 10.1017/ice.2020.222. Epub 2020 May 11. PMID: 32389157; PMCID: 

PMC7298083. 

2. Zoran MA, Savastru RS, Savastru DM, Tautan MN. Assessing the relationship between 

surface levels of PM2.5 and PM10 particulate matter impact on COVID-19 in Milan, 

Italy. Sci Total Environ. 2020 Oct 10;738:139825. doi: 

10.1016/j.scitotenv.2020.139825. Epub 2020 Jun 2. PMID: 32512362; PMCID: 

PMC7265857. 

3. Sharma AK, Balyan P. Air pollution and COVID-19: Is the connect worth its weight? 

Indian J Public Health. 2020 Jun;64(Supplement):S132-S134. doi: 

10.4103/ijph.IJPH_466_20. PMID: 32496243 
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4. Извор загађења 

4.1. Листа извора емисије у агломерацији одговорних за загађење 

Извори загађења. На квалитет ваздуха у граду Нишу утичу првенствено емисије 

загађујућих материја из: котларница, индивидуалних ложишта, саобраћаја и индустрије. 

Извори загађивања ваздуха могу се сврстати у две групе: стационирани извори и 

мобилни извори. Стационарни извори емисије загађујућих материја у граду Нишу су: 

индивидуална ложишта у домаћинставима, котларнице ЈКП „Градска топлана“ Ниш и 

индивидуалне котларнице у јавним установама и предузећима, затим индустрија и 

градска депонија. Мобилни извори загађења су возила која поседују моторе са 

унутрашњим сагоревањем. 

Емисије из стационарних извора загађења ваздуха 

Јавне и друге котларнице. Предузеће за прозводњу и дистрибуцију топлотне енергије 

на територији града Ниша, системом даљинског грејања ЈКП "Градска топлана" Ниш. 

Производња топлотне енергије обавља се у три топлане и једанаест котларница 

(котларница ИЗЈЗ Ниш је прикључена на почетку грејне сезоне 2020/2021. г. на 

котларницу Клиничког центра Ниш), а дистрибуција до корисника врши се преко 67 км 

топловодне мреже и у 1140 топлотних подстанница. Број подстаница и дужина 

топловодне мреже у сталном су порасту јер ЈКП континуирано шири своје капацитете и 

отвара могућност за нове прикључке на мрежу даљинског грејања. 

Табеларни приказ топлана и котларница са инсталисаном снагом и врстом енергента је 

преузет из Програм пословања за 2020. годину предузећа ЈКП „Градска топлана“НИШ, 

Бр.6108/4 од 29.11.2019.  

Топлана/котларница 
Инсталисана 

снага 
Енергент 

Криви Вир-Топлана 128,00MW Природни гас, мазут 

Југ- Топлана 60,00MW Природни гас, мазут 

Мајаковски- Топлана 14,00MW Природни гас, мазут 

Чаир котларница 10,96MW Mазут 

ИЗЈЗ котларница* 7,61MW Mазут 

Сомборска котларница 10,74MW Природни гас 

Књажевачка котларница 3,0MW Mазут 

Пантелеј котларница 1,76MW Mазут 

Ардија котларница 3,0MW Mазут 

Мокрањчева котларница 3,5MW Mазут 

Ледена стена 1 котларница 1,5MW Mазут 

Ледена стена 2 котларница 0,4MW Природни гас 

Ратко Јовић котларница 1,9MW Природни гас 

Паси пољана котларница 0,5MW Mазут 

Клинички центар котларница 29,7MW Природни гас 

*прикључена на почетку грејне сезоне 2020/2021. г. на котларницу Клиничког центра 

Ниш 
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Индивидуалне котларнице и индивидуална ложишта, у којима се углавном користе 

чврста фосилна горива, су један од највећих извора загађења ваздуха, на територији 

града Ниша. Исто тако, и бројни мали и средњи производни процеси, као што су пекаре, 

пицерије, продавнице брзе хране, роштиљи и ћевабџинице користе фосилна горива за 

током обављања своје делатности. Димни гасови, који се из ложишта емитују у 

атмосферу, садрже штетне материје, као што су: угљен моноксид, сумпорни оксиди, 

азотни оксиди, гасовита неорганска једињења флуора и хлора и прашкасте материје, 

тешки метали. Продукти сагоревања из ових ложишта се претежно задржавају у 

најнижим деловима атмосфере, због релативно ниских димњака и неповољног струјања 

ваздушних маса. Тешко је утицати на врсту, квалитет енергената и на сам процес 

сагоревања у овим ложиштима. Превасходно се за ложење у индивидуалним ложиштима 

ради грејања у домаћинствима користе дрво и угаљ различитог порекла и квалитета. 

Према последњем попису, структура домаћинстава према коришћењу врсте енергената 

за огрев на територији Града Ниша је следећа: на угаљ се греје 7147 домаћинстава, 

огревно дрво ложи 44154 домаћинстава, мазут или лож-уље користи 23927 

домаћинстава, гасно гориво 24494 домаћинстава, електрична енергија 25187 

домаћинстава, а друге енергете користи 206 домаћинстава. 

 

Табела: Град Ниш са општинама-настањени станови према врсти грејања које се 

користи за грејање стана 

Град – oпштина Град Ниш Медијана 
Нишка 

Бања 
Палилула Пантелеј 

Црвени 

крст 

Настањени станови, 

укупно 
87975 31642 4907 24096 17668 9662 

Настањени станови са 

централним грејањем 
23733 18274 - 3338 1534 587 

Настањени станови са 

етажним грејањем 
14970 2836 1184 4864 4261 1825 

Настањени станови без 

инсталација 

централног и етажног 

грејања 

49179 10531 3712 15852 11848 7236 
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Настањени станови 

који су прикључени на 

гас  

 

575 172 79 126 101 97 

Извор: https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele 

Депоновање чврстог отпада 

Депонија – тачније сметлиште "Бубањ" већ дуги низ година представља највећи 

еколошки ризик града Ниша. Почетак реализације пројекта санације, затварања и 

рекултивације сметлишта је означавао и почетак управљања отпада на начин који у 

најмањој мери загађује животну средину. Град Ниш је израдио Локални план управљања 

отпадом (2011-2021). На постојећој депонији Бубањ, тачније сметлишту никад није 

успостављен план мониторинга за праћење стања животне средине. Иако овај документ 

садржи и пар правилника везаних за квалитет ваздуха (законска основа је наведена у 

ПКВ), у близини постојеће депоније Бубањ не постоји мерно место за контролу 

загађености ваздуха. 

(Следи цитат из Плана детаљне регулације Регионалног центра за управљање отпадом 

“Келеш” на територији Општине Дољевац- Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину који је израдио ЈП Завод за урбанизам Ниш, 10.2015.године) 

"Подаци о квалитету ваздуха за подручје Плана не постоје. У односу на доминантне 

ветрове и њихову учесталост, разматрани су подаци са најближих мерних места из 

правца северозапада и севера, на удаљености од око 2 km, мерно место ОШ „Коле 

Рашић“ и на удаљености од око 3 km, мерно место МК „Ледена стена“. На 

поменутим мерним местима немамо прекорачења дозвољених вредности. 

У Извештају о квалитету амбијенталног ваздуха у Нишу за 2014. годину (Институт 

за јавно здравље Ниш), приказана су мерења за најближа мерна места посматраном 

подручју Плана за следеће параметре: сумпордиоксид, чађ, таложне материје и 

издувни гасови моторних возила. 

На основу резултата испитивања квалитета амбијенталног ваздуха, може се 

закључити следеће: 

Просечне годишње концентрације сумпордиоксида биле су ниже од граничне и 

толерантне вредности на оба мерна места. У току године дневне концентрације 

сумпордиоксида биле су ниже од дневне граничне и дневне толерантне вредности. 

Просечне годишње концентрације чађи су биле ниже од максимално дозвољене 

вредности на оба мерна места. Забележене су дневне концентрације чађи више од 

максимално дозвољене вредности на оба мерна места. 

Просечне годишње вредности укупних таложних материја у испитиваном периоду 

биле су ниже од максимално дозвољене вредности на оба мерна места.  

Просечне годишње концентрације сумпордиоксида биле су ниже од граничне и 

толерантне вредности на мерном месту Трг Краља Александра. Просечне годишње 

концентрације азот диоксида су, такође, биле ниже од граничне и толерантне 

вредности. 

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/oblasti/popis/popis-2011/popisni-podaci-eksel-tabele
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На основу резултата индекса квалитета ваздуха (АQI2), који интегрише утицаје 

концентрација сумпордиоксида и чађи, на мерном месту ОШ „Коле Рашић“ 

забележен је повољан квалитет ваздуха. 

Начелни апроксимирани закључак о квалитету ваздуха на предметној локацији се 

огледа у следећем: 

− неповољни метеоролошки услови и неадекватно депоновање комуналног 

отпада, могу довести до аерозагађења ширег подручја Плана; 

− одласком на предметну локацију недвосмислено се долази до закључка, да је 

квалитет ваздуха угрожен, услед ширења непријатних мириса са постојеће 

депоније ''Бубањ''; 

− с обзиром да се сама локација Плана налази на брдским косама висине 310 до 

405 m н.м. (Марково кале), на његовим јужним падинама, ова природна баријера 

има функцију заштите у односу на доминантне ветрове из северозападног и 

северног правца, тако да у извесној мери спречава продор потенцијалног 

загађаног ваздуха из правца Ниша, односно правца доминантних ветрова, који 

је могућ једино у грејној сезони; 

− услед деловања јужних и југоисточних струјања ваздуха иста природна 

баријера има функцију заштите Ниша од емисија загађујућих материја које 

потичу од постојеће депоније (сметлишта) комуналног отпада ''Бубањ'' и то 

од: депонијских гасова који се издвајају и који могу довести до паљења отпада 

и ширења дима, ширења непријатног мириса који настаје хемијским 

реакцијама у отпаду под дејством топлоте и атмосферских падавина због 

непокривености инертним материјалом и од прашине и лаганог отпада које 

разноси ветар; и 

− у односу на доминантне ветрове из северозападног и северног правца, од 

депонијских гасова, паљевине, дима, ширења непријатног мириса и лаганог 

отпада које разноси ветар са постојеће депоније ''Бубањ'', најугроженија су 

насељена места Кнежица и Ћурлина. 

Неопходно је предвидети мере заштите ваздуха од загађивања у које спадају: 

− редовно прекривање одложеног отпада инертним материјалом; 

− контролисано одвођење депонијског гаса путем система за отплињавање; 

− редовним дневним компактирањем и санитарним насипањем прекривним 

инертним материјалом, затим орошавањем водом из цистерне према потреби, 

као и постојањем високог појаса природног зеленила око депоније спречава се 

ширење непријатних мириса и прашине ван локације депоније, као и појава 

пожара који могу бити извори штетних гасова; 

− постављањем система за отплињавање изградњом дегазационих окана, врши 

се контролисано отплињавање депоније, чиме се такође онемогућава 

акумулирање и депонијског гаса у отпаду." 

Коментар ИЗЈЗ Ниш за цитиране податке: 

Као најближа мерна места за загађење ваздуха са депоније су наведени ОШ "Коле 

Рашић" Ниш (2 км) и Ледена стена (3км) а удаљеност депоније од центра града је 7км. 

Наведена места су удаљена од депоније па самим тим не могу да се користе њихови 

подаци. Такође, од 2014.године наведена мерна места су замењена другим. Начелни 

апроксимирани закључак о квалитету ваздуха на предметној локацији се не може узети 
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у обзир. Може се закључити да депонија "Бубањ" која се налази на надморској висини 

од 310-405 метара представља значајног загађивача ваздуха у Граду Нишу.  

Секретаријат за планирање и изградњу Града Ниша се крајем 2019.године обратио 

ИЗЈЗ Ниш Захтевом за давање мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације депоније отпада "Бубањ" (парцијалне 

измене), ИЗЈЗ Ниш се у складу са чланом 8 став 1 тачка 6 Закона о јавном здрављу 

негативно изјаснио. 

На Депонији Бубањ се одлаже искључиво неопасан отпад. Значајан удео чини пепео од 

ложења из индивидуалних домаћинстава и грађевински шут. У урбаним насељима је 

удео отпада наведеног морфолошког састава 7,8% а у руралним насељима 2,3%. 

Специфична маса наведене врсте отпада је најзаступљенија у структури отпада са 

просечно 600 кг по кубном метру (0,6 тона по кубном метру). 

Неконтролисано одлагање чврстог отпада, на неуређеним површинама тзв. 

сметлиштима, представља један од највећих извора загађења животне средине (воде, 

земљишта, ваздуха) и опасност по здравље живих организама. 

Град Ниш је израдио Катастар дивљих депонија 2009.године. Од 71 насеља (рачунајући 

и Ниш), евакуација отпада се врши из 32 насеља док се из 39 не врши. Укупна 

запремина дивљих депонија тј. сметлишта се процењује на 18485 кубних метара. Град 

Ниш сваке године организује акције чишћења дивљих депонија кроз реализацију 

Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији Града Ниша (за 2019. 

годину на 44 локације су очишћене дивље депоније-нелегална одлагалишта отпада и 

уклоњено око 3560 кубика отпада). 

Индустријски објекти 

Градска управа Града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине и Факултет 

заштите на раду Ниш, Центар за управљање ризиком у радној и животној средини, су 

формирали база података-Локални регистар извора загађивања, која садржи податке 

наведене у обрасцима из Правилника о методологији за израду националног и локалног 

регистра извора загађивања, као и методологије за врсте начине и рокове прикупљање 

података ("Сл. гласник РС", бр. 91/2010, 10/2013 и 98/2016). Локални регистар извора је 

база намењена обвезницима доставе података, органима локалне управе, свим 

заинтересованим институцијама и широкој јавности за унос, преглед и претрагу 

података о врстама и количинама емисије загађујућих материја и генерисању отпада. 

Локални регистар извора загађивања омогућава претраживања по правним субјектима - 

обвезницима доставе података за регистар, загађивачима ваздуха, воде и генераторма 

отпада. Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 10/13) и Уредбом о 

мерењима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања 

("Сл. гласник РС", бр. 5/2016) се прописују обавезе оператера. Уредба одређује начин, 

поступак, учесталости и методологија мерења емисије загађујућих материја из 

стационарних извора, као и мерна места, вредновање резултата и рокови достављања 

података. У бази података-Локални регистар извора загађивања су доступни подаци за 

следеће године: 2010., 2012., 2013. и 2019. годину. 
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Извор: 

http://www.lriz.ni.rs:8088/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=43

5  

Листа извора-2010. година 

Назив фирме Емитер 
Испитивана 

емисија полутаната 

DIN Philip 

Morris 

 

Емитер 1 (вентилациони извод триблендера 610.00) 

Емитер 4 (вентилациони извод суша?а 150.205) 

Емитер 5 (вентилациони извод торња за прање гаса 

200.805) 

Емитер 6 (вентилациони извор храњења и 

отпрасивања) 

Е7 (вентилациони извод скарт масине) 

Емитер 8 (вентилациони извод циклона 400.810) 

Емитер 9 (емитер вентилационог извода фллтера 

200.800) 

Емитер 9 (емитер вентилационог извода фллтера 

200.800) 

Емитер 11 (емитер вентилационог извода филтера 

400.805) 

Емитер 12 (емитер вентилационог извода филтера 

500.800) 

Емитер 13 (емитер вентилационог извода филтера 

350-1) 

Емитер 14 (емитер вентилационог извода филтера 

400.277) 

Емитер 15 (емитер пузног довлазиваца 400.100) 

Емитер 16 (емитер парног довлазиваца 400.240) 

Емитер 17 (емитер вентилационог извода филтера 

са патронама 400.040) 

Емитер 18 (емитер торња за прање гаса 500.805) 

Емитер 19 (емитер вентилационог извода филтера -

) 

Емитер 20 (емитер вентилационог извода торња за 

прање гса 350-6322) 

Емитер 21 (емитер вентилационог извода филтера) 

Емитер котла 1 (Е22) 

Укупне прашкасте 

материје 

Емитер 2 (вентилациони извод сушача 150.205) 

Емитер 3 (вентилациони извод сусаца 150.205) 

Азотни оксиди 

(NОx/NО2) 

COPEX Индукциона пећ 
Угљен моноксид 

(CО) 

http://www.lriz.ni.rs:8088/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=435
http://www.lriz.ni.rs:8088/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=435
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ЈАНИКОМЕРЦ 

Д.О.О Ниш 

Погон за топљење олова - Ливница на Мраморском 

брду 

Олово и једињења 

олова (kao Pb) 

JUGO-IMPEX Индукциона пец за топљење бакра 
Бакар и једињења 

бакра (kao Cu) 

Пивара Ниш котларница на гас 
Сумпорни оксиди 

(SOx/SO2) 

Житопек Ниш 

Котларница (котао 2) 
Азотни оксиди 

(NOx/NO2) 

Котларница (котао 3) 
Сумпорни оксиди 

(SOx/SO2) 

 

Листа извора-2012. година 

Назив фирме Емитер Испитивана емисија полутаната 

COPEX Индукциона пећ 

Никл и једињења никла (као Ni) 

Олово и једињења олова (као Pb) 

Бакар и једињења бакра (као Cu) 

Хром и једињења хрома (као Cr) 

Ниш експрес 

Tam-Standler – Maribor 

Hans Wiessmann 2100 

Hans Wiessmann 2101 

Угљен моноксид (CО) 

Азотни оксиди (NОx/NО2) 

Нискоградња 
Постројење за 

производњу асфалта 
Укупне прашкасте материје 

 

Листа извора-2013. година 

Назив фирме Емитер Испитивана емисија полутаната 

COPEX Индукциона пећ 
Никл и једињења никла (као Ni) 

Укупне прашкасте материје 

Градска топлана 

Ниш 

Ардија 

Чаир 

ПМФ 

Књажевачка 

Ледена стена 

Мајаковски 

Мокрањчева 

Пантелеј 

Ратко Јовић 

Угљен моноксид (CО) 

Азотни оксиди (NОx/NО2) 



 ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ  

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ страна 89 од 113 

Сомборска 

 

Листа извора-2019. година 

Назив фирме Емитер 
Испитивана емисија 

полутаната 

АЛУХОЛДИНГ 

Индукциона пећ 

Емитер Пећи за грејање Ал трупаца 

Емитер Котла Галванизације Емитер Котла 

Управна Зграда 

Емитер Котла Кухиња 

Азотни оксиди 

(NОx/NО2) 

Азотни оксиди 

(NОx/NО2) 

Угљен моноксид (CО) 

Емитер Котла Управна Зграда Угљен моноксид (CО) 

Емитер Локалне вентилације са 

Галванизације 
нема података 

Емисије из мобилних извора загађења ваздуха. 

Град има систем јавног превоза који се базира на аутобуском превозу, али и великом 

броју такси возила. Јавни превоз се базира на возилима различите старости. Осим 

старосне струк туре аутобуса, утицај на животну средину имају и различите еколошке 

категорије мотора који имају различита погонска горива. 

 

Приказано кретање броја регистрованих аутобуса за период од 2008. до 2017. године, 

указује на постепено повећавање (током 2010. године се креће од 293 до 511 током 2017. 

године). Број теретних возила се креће од 2687 током 2010. године до 4688 током 2017. 

године. Пораст броја индивидуалних возила у Нишу је, такође, евидентан. У табели је 
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приказано кретање броја регистрованих моторних возила за период од 2008. до 2017. 

године. Број регистрованих путничких аутомобила се креће од 36849 током 2010. године 

до 65779 током 2017. године. 

 

Мрежу линија система јавног градског и приградског транспорта путника у Нишу чини 

мрежа од укупно 50 линија, чија експлоатациона дужина збирно износи 721,54 km. 

Структура ове мреже састоји се од 13 градских линија, добро постављених у простору, 

као и 37 приградских линија. Просечна дужина градских линија је око 9 km, а 

приградских је 17 km. У структури мреже, најзаступљеније су дијаметралне линије, а 

следе радијалне линије и једна кружна линија. Занимљиво је напоменути да су све 

приградске линије радијалног карактера.Стајалишта у ужем централном градском 

подручју изузетно су оптерећена тако да стајалиште Трг Краља Александра опслужује 

чак 19 линија (8 градских и 11 приградских).Број возила на раду у часовима вршних 

оптерећења је 78 на градским линијама и 38 на приградским. Просечна старост возила је 

6,3 године, док је укупан капацитет возила око 17 000 места.Највише возила на раду је 

на линији 2 – Бубањ – Доња Врежина (12 возила), а следе линија 1 – Нишка бања – 

Миново насеље (10 возила) и линија 6 – Железничка станица – Дуваниште (9 возила). 

При томе треба нагласити да на линији 1 и 10 раде зглобна возила.Најмање возила ради 

на линији 7 – Сарајевска – Калач брдо и линији 12 Његошева – Доњи Комрен (по 2 

возила). Треба истаћи, да се специфично за Ниш, у односу на остале градове, израђује 

посебан ред вожње за петак, који се издваја од осталих радних дана, са повећаним 

захтевима за транспортом. Планирани транспортни рад суботом у односу на радни дан 

редукује се за 30%, а недељом та 57,8%. У систему јавног градског и приградског 

транспорта путника у Нишу извршена је расподела транспортног тржишта на 4 

превозника, од којих је један превозник јавно комунално предузеће, док су преостала 

четири превозника у приватном власништву. Протеклих година највеће процентуално 

учешће имао је „Ниш експрес“ Ниш а.д., на другом месту је „Аррива Литас“ ДОО 

Пожаревац, следе „Ћурдић“ ДОО Београд и ЈКП „Дирекција за јавни превоз града 

Ниша“ Ниш. У јавној набавци за јавни превоз треба инсистирати на високој или вишој 

класи ЕУРО мотора како је наведено у Студији такси превоза јер поједина такси 
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удружења поседују хибридан возила и труде се да обављајући делатност јавног превоза, 

што мање загађују животну околину. 

 

На основу Студије такси транспорта на територији града Ниша, одређени су релевантни 

параметри за оптималну организацију и функционисање ове врсте превоза, а посебно 

модел за одређивање броја возила на раду, чиме би се стекли услови за усаглашавање 

постојећег стања са стварним потребама. Прецизније локације такси станица биће 

дефинисане плановима нижег реда. Ради унапређења такси превоза донета је Одлука о 

такси превозу путника на територији града Ниша. Осим увођења реда и унапређења 

такси делатности на територији града, ова Одлука је увела и новине као што су, полагање 

испита за такси возаче и обавезу такси превозника да ову делатност обављају возилима 

која морају да задовољавају EURO 3 норму, односно од 01.01.2012. године, EURO 4, а 

све у циљу подизања нивоа квалитета услуге такси превоза у транспортном 

систему.Генерално гледано, просечна старост аутомобила је веома велика, а услед лошег 

стандарда грађана и лошег пословања јавних предузећа, има сталну тенденцију раста. 

То проузрокује честу техничку неисправност, услед које долази до смањења безбедности 

у саобраћају и могућности загушења саобраћајница, затим до појаве веће емисије 

загађујућих материја у ваздух. Додатни проблем представља и неадекватно спровођење 

техничке контроле саобраћајних возила који предвиђа провера и евидентирање издувних 

система али се то у пракси до сада није примењивало. Последица је пуштање у саобраћај 

возила која су емитери аеорзагађења. Посебан проблем представља то што приликом 

техничког прегледа није предвиђено да се врши системско евидентирање података о 

стандарду емисија возила. Осим техничких недостатака возила, проблем загађења 

животне средине пореклом од саобраћаја додатно усложњавају и недостаци у 

регулисању друмских саобраћајних токова, односно мала проточност на раскрсницама 

са семафорима. 

Железничка инфраструктура на подручју града је развијена, али лоше лоцирана и у 

веома лошем стању. То за последицу има мале дозвољене брзине, а самим тим и велику 
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потрошњу енергије, као и емитовање буке и вибрација у пружном појасу. Главни 

проблем железничког саобраћаја представљају теретни саобраћај и одржавање возног 

парка који се, због стања и распореда пруга, станица и других службених места, одвија 

у централним градским општинама, чиме угрожава велики број људи. Постојећи план 

железничке инфраструктуре није решен на задовољавајући начин и има за примарни 

циљ задовољење потреба привредних субјеката који се налазе у граду. На ширем 

подручју чвора постоји 51 укрштање путева и улица са пругама, од којих је 40 у нивоу, 

а само 11 денивелисано. У ужој зони града, на простору Ниш путничка станица – Нишка 

Бања – Пантелеј – Црвени Крст – Ниш – Путничка, има 29 укрштања са пругама, 24 у 

нивоу и 5 денивелисаних, од којих 2 објекта на делу Ниш путничка – Црвени Крст су 

пропусти без потребног габарита, који се користе као подвожњаци. Проблем путних 

прелаза у нивоу нарочито је изражен на простору триангле код станице Ниш путничка и 

на потезу Ниш – Нишка Бања.  

Ваздушни саобраћај са одвија преко аеродрома „Константин Велики“, опремљеног са 

полетно-слетном стазом укупне дужине 2500 m и ширине 45 m, рулном стазом дужине 

290 m и ширине 25 m, платформом за паркирање ваздухоплова димензија 275 x 100 m са 

4 означене позиције и пристанишном зградом укупне површине 1700 m2. Укупан 

капацитет аеродрома у ванредним ситуацијама износи 20 ваздухоплова. Постојећа 

инфраструктура је квалитетна, због чега се очекује да број путника веома брзо значајно 

порасте. Сам аеродром се налази у зони са врло повољним временским условима током 

целе године, са малим бројем магловитих и снежних дана. Други је по величини и 

важности путнички аеродром у Србији. Домаћин је за редовне карго летове и путничке 

авиокомпаније. Развојне могућности и потенцијали аеродрома се пре свега огледају у 

могућности повећања опслужног подручја aеродрома у постојећој мрежи аеродрома 

Србије када ступи на снагу уговор о заједничком европском ваздухопловном подручју и 

наставку модернизације и укључивање аеродрома „Константин Велики“ у европски 

ваздушни простор. извор: Програм заштите животне средине Града Ниша. 
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4.2. Укупна количина емисија из извора загађења (у тонама по години) 

За поједине објекте познати су подаци из Локалног регистра и табеларно дати по 

емитеру и доступним годинама. 

2010. година 

Извор загађења Полутант 

Ук. количина 

емисије из извора 

(Т/год.) 

DIN Philip Morris 
Укупне прашкасте материје 0,7898 

Азотни оксиди (NOx/NO2) 0,0306 

COPEX Угљен моноксид (CO) 0,09 

JANIKOMERC D.O.O 

Niš 
Олово и једињења олова (kao Pb) 0,0001 

JUGO-IMPEX Бакар и једињења бакра (kao Cu) 0,3092 

Пивара Ниш 

Сумпорни оксиди (SOx/SO2) 0,0009 

Азотни оксиди (NOx/NO2) 0,0124 

Угљен моноксид (CO) 0,001 

Житопек Ниш 

Азотни оксиди (NOx/NO2) 4,4582 

Укупне прашкасте материје 0,0693 

Сумпорни оксиди (SOx/SO2) 0,14 

Угљен моноксид (CO) 0,0635 

 

2012. година 

Извор загађења Полутант 
Ук. количина емисије 

из извора (Т/год.) 

COPEX 

Никл и једињења никла (kao Ni) 0,0003 

Олово и једињења олова (kao Pb) 0,0003 

Бакар и једињења бакра (kao Cu) 0,0003 

Хром и једињења хрома (kao Cr) 0,0003 

Ниш експрес 
Угљен моноксид (CO) 

Азотни оксиди (NOx/NO2) 
0 

Нискоградња Укупне прашкасте материје 0,003 

 

2013. година 

Извор загађења Полутант 

Ук. количина 

емисије из извора 

(Т/год.) 

COPEX 
Никл и једињења никла (kao Ni) 0,004 

Укупне прашкасте материје 0,574 

Градска топлана Ниш Угљен моноксид (CO) 16,52993 

Градска топлана Ниш Азотни оксиди (NOx/NO2) 14,2878 

 

2019. година 

Извор загађења Полутант 
Ук. количина емисије 

из извора (Т/год.) 

ALUHOLDING 
Азотни оксиди (NOx/NO2) 10,7167 

Угљен моноксид (CO) 0,014 
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Табеларни приказ количине емисије по полутантима (2010, 2012, 2013, 2019. г.) 

Полутант који се детектује и у имисији Тона/години 

Укупне прашкасте материје-индустрија 1,44 

Сумпорни оксиди-индустрија 0,14 

Азотни оксиди-индустрија + топлана 29,51 

УКУПНО 31,09 

Обавеза сваког правног лица које врши загађивање ваздуха је да мери емисију и 

пријављује на прописаним обрасцима јединици локалне самоуправе (локални регистар) 

и држави (национални регистар). На састанцима радне групе који су одржани у 

просторијама Града Ниша са циљем смањења аерозагађења, били су присутни 

инспектори заштите животне средине. Изнет је став да је Локални регистар загађивања 

добровољан и да правна лица испуњавају своју дужност мерењем, нарочито што рокови 

за достизање емитованих честица нису прекорачени. 

Како је Локални регистар врло оскудан и како је профункционисао тек од скора (после 

паузе од 6 године), за процену извора загађења и његово мапирање нема довољно 

података. 

Према постојећим подацима, домирају азотни оксиди од којих је половина пореклом из 

топлана (подаци за енергетику доступни за 2013 годину). Како немамо у регистру 

локацију енергетског извора, немогуће је упоредити преко мерних места имисије 

евентуално поболјшање квалитета ваздуха уколико је топлана са мазута прешла на гас. 

Секретаријату за заштиту животне средине морају бити доступни сви подаци које правна 

лица са територије Града Ниша шаљу Националном регистру. Комплетно сагледавање 

загађивања од индустрије и енергетике треба обезбедити што пре за спровођење 

адекватних мера. 
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5. Анализа осталих фактора који су 

утицали на појаву загађења 

Подаци о осталим факторима одговорним за загађење 

Прекогранично преношење загађујућих материја. Смањење емисије штетних гасова 

у ваздух, у оквиру само једне државе, није довољно да би се одиграо процес смањења 

концентрације загађујућих гасова у ваздуху изнад посматраног региона, те је покренута 

је иницијатива обједињавања Европског ваздушног простора са стране прекограничног 

преноса аерозагађења. За праћење прекограничног преноса загађења је потребна 

адекватан мониторинг и моделирање. Постоји Програм међународне сарадње за 

праћење и процену прекограничног преноса загађујућих материја у ваздуху на велике 

даљине у Европи у оквиру Конвенције о прекограничном загађивању ваздуха на великим 

удаљеностима потписане 1979. године. Она даје основу за преговарање о конкретним 

мерама контроле емисије загађујућих материја у ваздух кроз правно обавезујуће 

протоколе. Програм се ослања на три главна елемента: прикупљање података о 

емисијама, мерења квалитета ваздуха и падавина и моделирање атмосферског 

транспорта и депозиције загађујућих једињења. С обзиром да не постоје адекватни 

подаци о емисијама у Граду Нишу, не постоји основна база за компарацију са подацима 

емисије из околине Ниша а и шире. 

Формирање секундарних загађујућих материја настаје сагоревањем фосилних горива 

у ложиштима, моторима са унутрашеим сагоревањем, затим у циљу производње 

електричне енергије и другим активности. Тако настала сложена мешавина отпадних 

гасова (сачињена од примарних и сeкундарних полутаната) укључује хиљаде хемијских 

једињења. Особине смеше отпадних гасова зависе од доприноса различитих извора, 

метеоролошких и климатских услова посматраног подручја. Ефекти загађења зависе од 

економских, социјалних и технолошких фактора. Секундарне загађујуће материје у 

ваздуху настају у хемијским реакцијама примарних полутаната и често су токсичније од 

полазних једињења. У табели су приказане атмосферске хемијске реакције у којима 

настају секундарни полутанти. 

 



 ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ  

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ страна 96 од 113 

Критични извори суспендованих честица су емисије из мотора са унутрашњим 

сагоревањем и емисија из процеса сагоревања угља у различитим типовима ложишта. 

Наведени извори емитују примарне и проузрокују формирање секундарних честица које 

имају негативно дејство на здравље становништва.  

Подаци о могућим мерама за спречавање деловања осталих фактора. Једна од мера 

која спречава подизање и разношење суспендованих честица и отпадних гасова из 

различитих индустријских постројења, депонија, саобраћајница је озелењавање. 

Заштитни зелени појасеви апсорбују аерозагађење и повећавају могућност адсорпције 

отпадних гасова и честица вегетацијом. Зелени појас око саобраћајница смањује 

настајање фотохемијског смога и озона, адсорпцијом азотних оксида и апсорпцијом 

сунчевог зрачења, у најнижим слојевима атмосфере. 

У Нишу се одржава 40 ха паркова, делимично одржава 103, а у Нишкој Банји 120. Када 

се те бројке саберу и поделе с абројем становника, једном Нишлији припада 1,2 квадрата 

зеленила што је 10 пута мање од прописаног (прописана норма је 20-40 квадрата по 

становнику, оптимум у стамбеној зони је 13 квадрата а минимум 9-10 квадрата). Вечина 

паркова је формирана у периоду од 1920-1940.године, када је Ниш имао десет пута мање 

становника. 

Проблем са озелењавањем у Граду Нишу: Нема изградње нових паркова, па чак се и 

постојеће међублоковско зеленило претвара у грађевинско земљиште а при заузетости 

парцеле не води се рачуна о ограничењу на 60-70% и минимум 10% зеленила на 

парцелисе претвара у бетон. 

Иако градови заузимају свега 3% површине, у њима станује 50% светске популације. За 

разлику од Ниша, Беч који је проглашен за град са најбољим квалитетом живота, добио 

је признање као најзеленији град јер има удео зелених површина 53%. У последњих 

десет година је преуређено и новоизграђено 204 паркова укупне површине 65 ха (нови 

парк на 18 дана). У плану је изградња парка за расхлађивање-као одговор на климатске 

промене уклоњене су асфалтне површине и бетон да би се засадило дрвеће, цвеће и 

травњаци. Захваљујући инсталираним тушевима са воденом маглом, температура 

околине ће моћи да се снизи за 6 степени. 

Град Ниш има Одлуку о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих 

површина која је објављена у Службеном листу а датира из 2005. са допуном 

2010.године. На основу те одлуке доносе се Програми уређења и одржавања јавних 

зелених површина, међублоковског зеленила итд. У планским документима Града Ниша 

предвиђено је повезивање зелених површина у једну целину-Катастар на чијем 

иновирању треба радити и у пракси од 2017. година. 
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6. Опис мера које су предузете пре 

доношења ПКВ 

Спроведене активности из области енергетике 

Град Ниш успоставио је институцију енергетског менаџера града 2017. године чији 

послови у оквиру законски прописаних обавеза подразумевају активности које се тичу 

унапређења квалитета ваздуха. С тим у вези остварена је директна сарадња између 

енергетског менаџера Града Ниша и Института за јавно здравње Ниш. Добијени су 

подаци о спроведеним активностима (извор Извештај о активностима града Ниша у 

области локалне енергетике са ефектом смањења аерозагађења из 2020. године). 

Извршена је промена енергента у котловима топлане Криви Вир, којом управља ЈКП 

“Градска топлана” Ниш, 2003. године. Том приликом је извршена замена котлова који 

су као погонско гориво користили мазут, котловима који користе природни гас као 

енергент. Укупни капацитет котлова је 128 МW (представљају нејвећи топлотни извор 

на територији града Ниша). Током 2005. године је извршена Конверзија котлова у 

топлани Машинског факултета, где су котлови укупне топлотне снаге од 24 МW на 

природни гас заменили старе котлове на мазут, док је Град Ниш Машинском факултету 

поверио делатност снабдевања топлотном енергијом дела града који се налази у близини 

факултета. Град Ниш је у сарадњи са “Yugorosgaz” А.Д. Ниш изградио дистрибутивне 

мреже за снабдевање природним гасом. Дакле, 7 дистрибутивних мрежа (од којих је 5 

изградио град Ниш, а 2 “Yugorosgaz” А.Д.), имају капацитет за прикључење 10.000 

домаћинстава. До данас је прикључено око 550 домаћинстава. Поред ових 7, накнадно 

су изграђене још 2 дистрибутивне мреже на које су повезани индустријски корисници. 

У период од 2006. до 2009. године ЈКП “Градска топлана” Ниш је извршила гашење 

котларница "Цара Уроша", "Филипа Кљајића" и "Обилићев Венац", као и повезивање 

њених корисника на дистрибутивну мрежу даљинског грејања. ЈКП “Градска топлана” 

Ниш је 2011. године извршила конверзију котлова у топлани "Ратко Јовић" који од тада 

уместо мазута користе природни гас као емергент. 2011. године је реализован пројекат 

енергетске ефикасности Клиничког Центра Ниш током ког је извршена конверзија 

котлова у топлани Клиничког Центра и том приликом су старе котлове који су као 

енергент користили угаљ заменили нови котлови на природни гас топлотне снаге од 31 

МW. Репрезентативна зграда Градске куће у најужем градском језгру је 2013. године 

прикључена на мрежу даљинског грејања и истом приликом је угашен стари котао на 

лож уље. Током 2015. године је извршена конверзија котлова на мазут у топлани "Југ" 

који су замењени котловима који користе природни гас као емергент. Укупна топлотна 

снага топлане је 64 МW. Током 2017. године је извршена уградња котла на пелет у згради 

Народног Универзитета који је до тада загревање просторија вршио топлотном 

енергијом добијеном из мазутне котларнице суседног хотела.  

Исте године је завршен пројекат енергетске ефикасности Дома Здравља и уградња 

термосоларних постројења на крову зграде. Конверзија котлова у топлани Сомборска је 

завршена 2018. године, и овом приликом су стари котлови на мазут замењени новим 

топлотне снаге 10 МW који као енергент користе природни гас. 
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Крајем 2019. и почетком 2020. године је спроведен пројекат уградње термосоларног 

постројења на крову кухиње Предшколске Установе “Пчелица”, чиме је смањена 

потрошња мазута у котларници која кухињу снабдева топлотном енергијом. Током 2019. 

године је извршено прикључење Економске школе на систем даљинског грејања ЈКП 

“Градска топлана” Ниш, чиме је угашена највећа школска котларница на лож уље. 

Наведене спроведене активности доприносе смањењу емисије ПМ2,5 честица у 

вредности од 14,27 t, а ПМ10 честица у вредности од 25,69 t на годишњем нивоу. Овим 

се доказује значајан допринос града унапређењу стања аерозагађења кроз активности 

које су у надлежности локалне самоуправе.  

Преглед смањења емисија ПМ честица по појединачној спроведеној активности 

 

Период 

спровођења 

активности 

Количина 

годишње 

произведене 

топлотне 

енергије 

(МWх) 

Емисија 

ПМ10 

(т) 

Емисија 

ПМ 2,5 

(т) 

Конверзија котлова у топлани Криви Вир 2003. 0 7,614 4,374 

Конверзија котлова у топлани 

Машинског факултета 
2005. 39,44 0,4722 0,2713 

Развој дистрибутивних мрежа широке 

потрошње природним гасом 
2003. 266,74 1,3627 0,6139 

Гашење котларнице Обилићев Венац 2009. 4,64 0,0612 0,0351 

Гашење котларнице Филипа Кљајића 2007. 47,28 0,0584 0,0336 

Гашење котларнице Цара Уроша 2006. 26,73 0,07 0,0402 

Конверзија котлова у топлани Ратко 

Јовић 
2010. 22,87 0,0825 0,0474 

Конверзија котлова у топлани Клиничког 

Центра 
2011. 922,56 2,622 1,182 

Прикључење Градске куће 2013. 0 9,6444 5,5404 

Конверзија котлова у топлани Југ 2015. 156 3,1984 1,8376 

Конверзија котлова у топлани Сомборска 2018. 11,72 0,4575 0,2628 

Прикључење Економске школе 2019. 0 0,0054 0,0032 

Уградња термосоларног постројења на 

кухињи ПУ Пчелица 
2019. 47,02 0,0431 0,0249 

Укупно 1545 25,69 14,27 

Спроведене активности-диспозиција отпада 

Подземни контејнери: На иницијативу ЈКП Медиана Ниш на територији Града Ниша 

почев од 2011.године кренула је замена надземних контејнера (4200). Постављањем 

подземних контејнера, добија се чистија животна средина и повећава се квалитет живота 

становништва у Граду Нишу. Такође се побољшава комунална хигијена у Граду, 

спречава се ширење непријатних мириса и смањује се простор за постављање 

контејнера. Један подземни контејнер замењује 2-3 подземна контејнера. 

Први подземни контејнери су постављени на територији Градске општине Медијана 

(109 који се налазе на 55 локације). Године 2018. планирано је постављање 100 
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подземних контејнера на територији Града Ниша. На локацијама где се не могу 

поставити постављени контејнери, планирано је постављање контејнера на ножни погон. 

На територији Градске оптине Пантелеј планиран је набавка 23 нова подземна 

контејнера. Локације за све подземне контејнере одређује Секретаријат за комуналну 

делатност Града Ниша. 

Санација појединих поља Депоније Бубањ: Депонија “Бубањ” постоји од 1968.године 

и одавно јој је истекао животни век (25-30 година). Живот јој је вештачки продужаван 

проширењем одређених поља и то након забране инспекције за заштиту животне 

средине (више пута је затварана 2005.године, а задње затварање од стране инспекције 

датира из 2013.године). Од 2015.године је урађено санирање поља С4 које је требало да 

омогући капацитет за две до три године када је у плану било санирање поља С5. Ово је 

прелазно решење јер Град Ниш нема где да одлаже чврст отпад. У плану је изградња 

регионалне санитарне депоније "Келеш" (РСД "Келеш"). На РСД Келеш би се одлагао 

отпад из свих општина Нишавског округа са Сокобањом а депонија Бубањ би се потпуно 

затворила и рекултивисала (на њеном месту је планирана изградња рециклажног 

центра). 

Постојећа депонија не задовољава критеријуме савременог управљања комуналним 

отпадом, комплекс није инфраструктурно адекватно опремљен, капацитет (за 

примењивану технологију депоновања) је исцрпљен, заштита животне средине није 

обезбеђена. Депонија је несанитарна и у категорији је оних депонија за које је у оквиру 

Националне стратегије управљања комуналним отпадом, утврђен рок од 5 година у коме 

се може користити под условом да се претходно изврши санација са минималним мерама 

заштите и припреми документација и услови за прописно затварање по истеку одобреног 

експлоатационог периода. Неопходно је постизање потребног нивоа безбедности и 

претварање досадашњег процеса одлагања отпада у процес управљања отпадом. 

Град Ниш је израдио Локални план управљања отпадом (2011-2021). На постојећој 

депонији Бубањ, тачније сметлишту никад није успостављен план мониторинга за 

праћење стања животне средине. Иако овај документ садржи и пар правилника везаних 

за квалитет ваздуха (законска основа је наведена у ПКВ), у близини постојеће депоније 

Бубањ не постоји мерно место за контролу загађености ваздуха. 

Као најближа мерна места за загађење ваздуха са депоније су наведени ОШ "Коле 

Рашић" Ниш (2 км) и Ледена стена (3км) а удаљеност депоније од центра града је 7км. 

Од 2014.године наведена мерна места су замењена другим и не могу послужити за оцену 

квалитета ваздуха на локацији старе али ни нове депоније. Секретаријат за планирање и 

изградњу Града Ниша се крајем 2019.године обратио ИЗЈЗ Ниш Захтевом за давање 

мишљења на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне 

регулације депоније отпада "Бубањ" (парцијалне измене), ИЗЈЗ Ниш се у складу са 

чланом 8 став 1 тачка 6 Закона о јавном здрављу негативно изјаснио. 

Превенција настанка, санација и рекултивација дивљих депонија на подручју 

Града Ниша се спроводи континуирано док се Програм чишћења и уређења дивљих 

депонија доноси сваке године. Спроводи га ЈКП Медиана Ниш. Неконтролисано 

одлагање чврстог отпада, на неуређеним површинама тзв. сметлиштима, представља 

један од највећих извора загађења животне средине (воде, земљишта, ваздуха) и 

опасност по здравље живих организама. Град Ниш је израдио Катастар дивљих депонија 
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2009.године. Од 71 насеља (рачунајући и Ниш), евакуација отпада се врши из 32 насеља 

док се из 39 не врши. Укупна запремина дивљих депонија тј. сметлишта се процењује на 

18485 кубних метара. Град Ниш сваке године организује акције чишћења дивљих 

депонија кроз реализацију Програма чишћења и уређења дивљих депонија на територији 

Града Ниша (за 2019.годину на 44 локације су очишћене дивље депоније-нелегална 

одлагалишта отпада и уклоњено је око 3560 кубика отпада). 

Предложеном санацијом-ремедијацијом/дислокацијом постојећих градских депонија- 

сметлишта, као и уклањањем свих дивљих депонија из региона, извршила би се законска 

обавеза локалних самоуправа, обезбедило санитарно депоновање отпада до изградње 

регионалне депоније, као и постигао жељени циљ: заштита животне средине и здравља 

људи. 

Спроведене активности-саобраћај 

У Одсеку за саобраћај (по информатору Секретаријата за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај) решено је преко 200 предмета из области такси превоза, у 

области техничке регулације саобраћаја (измена режима саобраћаја, постављање 

физичких препрека, постављање хоризонталне и вертикалне светлосне сигнализације, 

резервација паркинг места на јавним паркиралиштима), обрађено је више од 500 

предмета, донето је преко 3000 решења о дозволи кретања и заустављања теретних 

возила у централној градској зони (плава зона), и решено преко 200 предмета из области 

јавног градског и приградског превоза. 

Успостављање континуираног праћења саобраћаја би омогућило формирање 

јединствене базе података, која би се могла ажурирати у реалном времену. 

Сведоци смо константних гужви у ужем градском језгу због немогућности проширења 

уличних профила (ограничени изграђеним и новоизграђеним објектима) али и 

дугогодишње једносмерне регулације саобраћаја у споредним улицама. Број паркинг 

места је превише мали за број аутомобила који се повећао за 10000 за протеклих 10 

година. Томе је увелико допринело непоштовање општих правила градње где је по 

једном стану предвиђено једно паркинг место. И поред изграђених кружних токова на 

трговима, саобраћајне гужве не јењавају. Имајући у виду да је просечна старост 

аутомобила у Србији 17,1 година, загађење ваздуха од саобраћаја се подразумева. 

Бициклистичке стазе, укупне дужине 9 800 m, нису довољно развијене и повезане и не 

садрже пратеће садржаје (паркинг, стајалишта, прелазе и сл.).  

Решењем о одређивању Плаве зоне (“Сл. лист Града Ниша”, бр. 12/13) одређена је 

саобраћајна зона од посебног значаја за саобраћај у граду. „Плава зона“, у којој је 

утврђен посебан режим саобраћаја теретних моторних возила, односно дефинисани су 

временски периоди у којима је забрањено и дозвољено кретање теретних возила у овој 

зони. Урађена је и анализа оправданости изградње паркинг гаража са предлогом 

најадекватнијих типова гаража за изградњу на расположивим локацијама. Поред ових 

пројеката урађена је и анализа рада ЈКП “Паркинг сервис”, која приказује реалну слику 

пословања овог предузећа и отвара даља питања тарифног система, начина организације 

и функционисања стационарног саобраћаја на територији града Ниша.У даљем периоду 

планира се санација постојеће уличне мреже и формирање нових градских коридора на 

слободним површинама, на основу одговарајућих саобраћајних студија.Мреже 
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друмских саобраћајница за које је град надлежан нису довољно развијене, а постојеће су 

слабо одржаване, што за последицу има велика загушења у периодима највећег 

интензитета саобраћаја. 

Главна аутобуска станица лоцирана је у строгом центру града, недалеко од тврђаве. 

Последица тога је велики број аутобуса различитих еколошких и других категорија у 

централној градској зони, која не поседује довољно развијену инфраструктуру да прими 

постојећи обим аутобуског саобраћаја. Евиденција о протоку саобраћаја се ради веома 

ретко. Број путника у градском превозу се до сада само периодично пратио, пре свега за 

потребе одређених пројеката, а не постоји ни редовно бројање возила према типу и 

категорији, као ни континурано праћење стања саобраћајница и њихов утицај на стање 

саобраћаја у граду. Посебан проблем представља то што приликом техничког прегледа 

није предвиђено да се врши системско евидентирање података о стандарду емисија 

возила. Осим техничких недостатака возила, проблем загађења животне средине 

пореклом од саобраћаја додатно усложњавају и недостаци у регулисању друмских 

саобраћајних токова, односно мала проточност на раскрсницама са семафорима. 

У плану је измештање железничког путничког и теретног саобраћаја у северни део града, 

кроз више фаза, уз обавезујући услов да ни у једној од њих функционисање железничког 

саобраћаја не буде угрожено. Сматра се да ће изградња железничког чвора Ниш 

осигурати ослобађање железничког земљишта у широј централној зони града, ради 

решавања саобраћајне комуналне инфраструктуре 

Локални регистар извора загађивања- Исти је поново прорадио 2019. године. Почео 

је са радом 2010. У њему су подаци пар фирми за 2010, 2012, 2013 и 2019 годину. 

Захваљујући таквој бази, није било могуће извршити комплетне анализе под редним 

бројем 1. и 2. које су тражене у другом периодичном извештају.  

Процене утицаја на животну средину се евидентирају у Секретаријату за заштиту 

животне средине Града Ниша. Табеларно је приказан број обрађених пројеката, исказана 

потреба за израдом студије и број датих сагласноти на студију о процени утицаја на 

животну средину. 

У табели је приказан период од 2010. до 2019. године. 

БРОЈ ОБРАЂЕНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2010. - 2019. 

година 
Укупно обрађених 

пројеката 

Потребна процене утицаја 

на животну средину 

Дата сагласност 

на студију 

2010 30 0 18 

2011 18 2 9 

2012 17 0 7 

2013 5 0 0 

2014 10 0 5 

2015 10 1 2 

2016 8 1 1 

2017 7 0 0 

2018 5 0 3 

2019 5 1 0 

Укупно 115 5 45 
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У наведеном периоду Секретаријату за заштиту животне средине достављено је укупно 

115 пројекта од стране потенцијалних загађивача. Од тога је за 5 била потребна процена 

на животну средину, а за укупно 45 дата је сагласност на студију. За преосталих 65 није 

била потребна процена на животну средину јер својим деловањем нису утицали на 

загађеност ваздуха. 

Секретаријат координише многе програме из области заштите животне средине: 

Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на 

јавним површинама на територији града Ниша, укључујући одржавање споменика 

природе као и Програм озелењавања и уређења дворишта школских и предшколских 

установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења. Програми се спроводе током 

године и део су Програма развоја Града Ниша. 

Активности ИЗЈЗ Ниш 

Ваздух у агломерацији Ниш је оцењен по годинама различитим категоријама од стране 

Агенције за заштиту животне средине РС у складу са њиховом законском обавезом 

(табеларни приказ). 

Година 
Категорија квалитета ваздуха 

агломерација Ниш 

2010 трећа 

2011 трећа 

2012 друга 

2013 прва 

2014 прва 

2015 неоцењен-без акредитованог мониторинга 

2016 прва 

2017 трећа 

2018 трећа 

2019 трећа-на основу год. извештаја СЕПА-е 

Извор података приказаних у табели су Уредбе о утврђивању Листе категорија квалитета 

ваздуха по зонама и агломерацијама на територији републике Србије које се објављују 

у Сл.гласнику РС и које потписује председник Владе РС. 

Уредба за 2017.годину је објављена 28.12.2018.године а Уредба за 2018.годину је 

објављена 22.6.2020.године. Уредба за 2019. годину још увек није објављена али је оцена 

квалитета ваздуха у агломерацији Ниш доступна у Годишњем извештају о стању 

квалитета ваздуха у Републици Србији за 2019.годину (израђен од стране Агенције за 

заштиту животне средине и као такав доступан на сајту Агенције). 

Институт за јавно здравље Ниш је пре објављивања Уредбе за 2018.годину, покренуо 

иницијативу за доношење Плана квалитета ваздуха у агломерацији Ниш преко Савета за 

здравље града Ниша (прилог). Град Ниш је формирао Радну групу за доношење мера за 

смањење аерозагађења на територији Града октобра 2019.године која је дала предлог 

мера за смањење аерозагађења јануара 2020.године. Јуна месеца 20202.године Град Ниш 

је расписао јавну набавку за израду Плана квалитета ваздуха и Институту за јавно 

здравље Ниш је поверен овај изузетно одговоран задатак. 
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Институт за јавно здравље Ниш има дугу традицију мониторинга квалитета ваздуха на 

територији Града Ниша (од 1992.године). Подаци мониторинга ИЗЈЗ Ниш су коришћени 

у изради многих стратешких докумената града Ниша (нпр. Извештај о стратешкој 

процени утицаја на животну средину генералног урбанистичког плана Ниша 2010-2025, 

ЈП Завод за урбанизам Ниш, 2009. год.; Програм заштите животне средине града Ниша 

са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, Секретаријат за заштиту 

животне срредине Града Ниша, 2017.год.). На сајту ИЗЈЗ Ниш су јавно доступни подаци 

мониторинга од 2008.године. На жалост, мониторинг квалитета ваздуха на територији 

Града Ниша није обављан у континуитету због примене Закона о јавним набавкама. 

Нпр.2015.године ваздух у Нишу није било могуће категорисати јер изостанка 

акредитованог мониторинга од стране ИЗЈЗ Ниш, а појављује се дисконтинуитет и 

наредних година (у 2016.години 8 месеци, у 2017.години 4 месеца, у 2018.години 1 

месец, у 2019.години 5 месеци). ИЗЈЗ Ниш је био једини понуђач на расписаним 

тендерима у наведеном периоду и својевремено учестовао и у изради нулте верзији 

Програма мониторинга квалитета ваздуха на територији града Ниша као и координисао 

први пример локализације Агенде 21 у области екологије и животне средине у 

Републици Србији кроз Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) за Град Ниш 

2001.године (координатор је била Проф. др Драгана Никић из ИЗЈЗ Ниш). У ЛЕАП-у је 

једна од тзв. "црних тачака" било аерозагађење на које је локална самоуправа могла 

правовремено и превентивно да делује на почетку двадесетог века. 

ИЗЈЗ Ниш као превентивна и овлашћена здравствена установа за територију Нишавског 

и Топличког округа обавља мониторинг квалитета ваздуха једино у Граду Нишу тако да 

је Град Ниш репрезент за навeдену територију. Због актуелног проблема са 

аерозагађењем у Граду Нишу, ИЗЈЗ Ниш је јуна 2020. од стране Града Ниша поверена 

израда првог Плана квалитета ваздуха чије ажурирање као и реализацију мера као 

стратешког докумената спроводи јединица локалне самоуправе. 
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7. Мере након доношења плана 

Планиране (започете) активности енергетика 

Поред активности чија је реализација започета, планирају се кораци за реализацију низа 

нових активности у периоду од наредних неколико година. Након преузимања топлане 

Клиничког Центра од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш извесно је гашење котларнице 

Медицинског факултета лоциране у близини и истовремено прикључење зграде 

Медицинског факултета и студентског дома на систем даљинског грејања. Исто тако, 

након преузимања топлане Клиничког Центра, биће реализовано прикључење Завода за 

плућне болести и туберкулозу (зграда се такође налази у непосредној близини 

Клиничког Центра) и истовремено гашење старе котларнице на мазут. Зграда Института 

за јавно здравље се налази у кругу Клиничког Центра и гашење котларнице Института 

је завршено на почетку грејне сезоне 2020/2021. Истурено одељење ОШ "Краљ Петар I" 

у Паси Пољани ће кроз пројекат конверзија котларнице школе уместо старих котларница 

на мазут и угаљ уградити нову која ће као енергент користити пелет. Овај пројекат је 

био веома близу реализације кроз донацију "USAID", пре него што је донатор изабрао 

два друга пројекта за донирање из ужег избора. Изградњом нове котларнице у истуреном 

одељењу ОШ "Краљ Петар I" у Паси Пољани угасиће се постојећа котларница “Паси 

Пољана” којом управља ЈКП “Градска топлана” Ниш и извршиће се повезивање 

корисника на нову. Пројектно-техничка документација за реконструкцију ОШ 

"Бубањски Хероји" је у завршној фази израде, након чега ће се започети са дефинисањем 

финансијске конструкције за спровођење радова на реконструкцији. Извесно је да ће се 

за ову намену користити средства републичког Фонда за енергетску ефикасност. Након 

реконструкције ће постојећи котао на лож уље бити замењен новим котлом који ће као 

енергент користити пелет. Започете су активности на расписивању јавне набавке за 

израду пројектно техничке документације за реконструкцију ОШ "Карађорђе" уз 

очекивање коришћења средстава републичког Фонда за енергетску ефикасност, а један 

од резултата ће бити и замена енергента са мазута на пелет. Слично је и са пројектом 

реконструкције ОШ "Стефан Немања" где се такође предвиђа замена котла на мазут 

котлом који као енергент користи пелет, а након реконструкције се очекује преузимање 

котларнице од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш, а затим и повезивање на исту јавних 

објеката у непосредној близини. Иницирана је израда пројектно-техничке документације 

за реконструкцију школе "12. фебруар", а након тога, потенцијално и средства владине 

Канцеларије за Управљање Јавним Улагањима. Гашење котларнице Пантелеј ће се 

спровести након поменуте реконструкције ОШ “Стефан Немања” и преузимања 

котларнице од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш и повезивања ових корисника на нову 

котларницу. Започет је поступак јавне набавке пројектно-техничке документације за 

реконструкцију грађевинске школе “Неимар” у очекивању средстава републичког 

буџетског Фонда за енергетску ефикасност за суфинансрање радова. У плану ЈКП 

“Градска топлана” Ниш се налази и пројекат конверзије котларнице топлане “Институт” 

са мазута на дрвену сечку, а очекује се одлука о финансијској конструкцији реализације 

пројекта. Град Ниш је започео са активностима на покретању пројекта јавно-приватног 

партнерства за реконструкцију велике групе јавних зграда од 30 школа и вртића који за 

грејање користе лож уље, угаљ или огревно дрво, а путем реконструкције ће се 

обезбедити нови начин грејања који је најприхватљивији (котао на пелет или природни 

гас или топлотна пумпа). Започете су активности на спровођењу програма унапређења 
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енергетске ефикасности стамбених зграда који ће подразумевати суфинансирање 

постављања изолације и замене спољне столарије на стамбеним зградама. У току је 

израда Студије, а пројекат се реализује уз подршку Светске Банке4 и Европске Банке за 

Обнову и Развој. Прикључење вртића Лептирић на систем даљинског грејања се очекује 

пре наредне грејне сезоне чиме ће се угасити њена котларнице на лож уље. Пројекат 

прикључења вртића Пепељуга је припремљен и његовом реализацијом ће се угасити још 

један котао на лож уље. Прикључење вртића Свитац је пројекат који је сличан са 

претходна два. Активности на реализацији пројекта прикључења Медицинске школе 

“Др Миленко Хаџић” ће бити започете по преузимању топлане Клиничког Центра, и 

реализацијом пројекта ће бити угашен котао на лож уље који се тамо користи. Процењује 

се да ће наведене активности допринети смањењу емисије PM2,5 честица у вредности 

од 0,98 t, а PM10 честица у вредности од 1,51 t на годишњем нивоу.  

Преглед смањења емисија PM честица по појединачној активности чије 

планирање је започето 

Активност промена 

Период 

спровођења 

активности 

Количина 

годишње 

произведене 

топлотне 

енергије 

(МWh) 

Емисија 

ПМ10 

(t) 

Емисија 

ПМ 2,5 

(t) 

Прикључење Медицинског факултета 2020. 0,00 0,2095 0,0943 

Прикључење Завода за плућ. болести и 

туберкулозу 
2020. 0,00 0,0524 0,0236 

Конверзија котларнице школе у Паси 

Пољани 
2021. 29,46 0,0117 0,0068 

Гашење котларнице "Паси Пољана" 2021. 0,00 0,0152 0,0087 

Реконструкицја ОШ "Бубањски хероји" 2021. 316,28 0,0272 0,0161 

Реконструкција ОШ "Карађорђе" 2021. 129,46 0,0121 0,0071 

Реконструкција ОШ "Стефан Немања" 2021. 258,91 0,0241 0,0142 

Реконструкција школе "12. фебруар" 2022. / / / 

Гашење котларнице "Пантелеј" 2021. 0,00 0,0508 0,0292 

Реконструкција грађевниске школе 

"Неимар" 
2021. 200,00 0,0006 0,0006 

Конверзија котларнице топлане 

"Институт" 
2022. 0,00 0,1167 0,0671 

Реконструкција групе јавних зграда кроз 

ЈПП (30 школа и вртића) 
2021. 7000,00 0,6390 0,3798 

Програм унапређења енергетске 

ефикасности стамбених зграда 
2021. 96000,00 0,3110 0,3110 

Прикључење вртића "Лептирић" 2020. 0,79 0,0092 0,0053 

Прикључење вртића "Пепељуга" 2020. 3,50 0,0037 0,0022 

Прикључење вртића "Свитац" 2020. 1,78 0,0052 0,0030 

Прикључење Медицинске школе 2021. 0,66 0,229 0,0131 

Укупно 103940,82 1,51 0,98 
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Активности у току-енергетика 

Град Ниш интензивно спроводи низ активности које би требале бити реализоване до 

краја 2020. године. Имајући у виду да се очекује скоро преузимање топлане Клиничког 

Центра од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш биће створени и формални услови за 

гашење топлане "Чаир" и премештање корисника даљинског грејања, који су на њу 

повезани, на топлану Клиничког Центра. На овај начин ће бити угашена највећа 

котларница од преосталих које као енергент користе мазут. Слично као са поменутом 

топланом "Чаир", по преузимању топлане Клиничког Центра извршиће се и прикључење 

Хитне помоћи на систем даљинског грејања, а постојећа котларница која као енергент 

користи лож уље биће угашена. У завршној фази је комплетирање документације за 

реконструкцију школе Светозар Марковић која ће се финансирати средствима 

Канцеларије за Управљање Јавним Улагањима. На исти начин ће се извршити и 

реконструкција ОШ "Вожд Карађорђе". Очекује се реализација и пројекта 

реконструкције Дома "Душко Радовић", такође коришћењем средстава Канцеларије за 

Управљање Јавним Улагањима.  

Започета је процедура преузимања котларнице ОШ "Мирослав Антић" од стране ЈКП 

“Градска топлана” Ниш, након чега се очекује конверзија ове котларнице која као 

енергент користи лож уље на природни гас. Преузимањем ове котларнице очекује се да 

ЈКП “Градска топлана” Ниш иницира повезивање низа јавних објеката у близини и тиме 

гашења локалних котларница којима се ови објекти тренутно греју. Процењује се да ће 

наведене активности допринети смањењу емисије PM2,5 честица у вредности од 0,16 t, 

а PM10 честица у вредности од 0,28 t на годишњем нивоу. 

Преглед смањења емисије PM честица по поединачној активности чија 

реализација је у току 

 
Период 

спровођења 

активности 

Количина 

годишње 

произведене 

топлотне 

енергије 

(МWh) 

Емисија 

PM10 

(t) 

Емисија 

PM 2,5 

(t) 

Гашење топлане "Чаир" 2020 0 0,2335 0,1341 

Прикључење "Хитне помоћи" 2020 0 0,0127 0,0073 

Реконструкција школе "Светозар 

Марковић" 
2020 200 0,0006 0,0006 

Рекоснтрукција ОШ "Вожд 

Карађорђе" 
2020 220 0,0007 0,0007 

Реконструкицја дома "Душко 

Радовић" 
2020 137,67 0,0074 0,0045 

Конверзија котларинице ОШ "Мика 

Антић" и преузимање 
2020 32,05 0,0269 0,0171 

Укупно 589,72 0,28 0,16 

 

  



 ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА АГЛОМЕРАЦИЈУ НИШ  

 

 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ страна 107 од 113 

Иницијалне активности-енергетика 

Град је спреман да помогне реализацију пројекта прикључења зграде Универзитета на 

систем даљинског грејања изградњом магистралног топловода чиме би се угасио велики 

загађивач у централној градској зони – котларница на угаљ. ЈКП “Градска топлана” Ниш 

је спремна да прихвати новог корисника, очекује се прихватање иницијативе од стране 

ректората Универзитета, имајући у виду да локална самоуправа нема надлежност над 

овом установом. Слична је ситуација и са прикључивањем правног и економског 

факултета, а очекује се гашење велике котларнице на мазут из које се загревају, осим ове 

зграде, и зграда студентског дома као и зграда ЈП “Железнице Србије”. Град Ниш има 

намеру да помогне и прикључење јавних објеката у улици Божидарчева – Завод за 

васпитање омладине Ниш и Сигурна Кућа чиме ће се угасити још две котларнице на лож 

уље. Прикључење Специјалне школе “Бубањ” је још један пројекат сличног типа којим 

би се угасила котларница која као емергент користи лож уље. Након преузимања 

котларнице ОШ “Мирослав Антић” од стране ЈКП “Градска топлана” Ниш, иницираће 

се низ активности које подразумевају изградњу мреже топловода којом ће се између 

осталих градских јавних објеката извршити и прикључење зграде општине Пантелеј која 

заједно са Домом ученика “Душко Радовић” користи лож уље за грејање.  

У оквиру исте групе активности ће се спровести и прикључење вртића Колибри у 

непосредној близини а који за грејање користи лож уље. По преузимању котларнице ОШ 

“Стефан Немања” једна од активности које ће бити инициране јесте и прикључење 

вртића Бубамара у близини школе. Вртић користи лож уље за загревање. Након 

конверзије котларнице у школи у Паси Пољани и преузимања исте од стране ЈКП 

“Градска топлана” Ниш, започеће се са активностима на прикључењу вртића Бајка у 

истом насељу. Имајући у виду да је Градоначелник формирао Радни тим са задатком 

иницирања пројеката енергетске ефикасности у јавним објектима града, један од 

објеката које је овај Радни тим обишао је и ОШ “Његош” за коју је припремљен 

пројектни задатак за реконструкцију зграде и тиме иницирана и реализација оваквог 

пројекта. Као резултат, котларница на лож уље која се тренутно користи биће угашена.  

По истом основу је припремљен и пројектни задатак за пројекат реконструкције 

гимназије “Бора Станковић”. Пројектно-техничка документација за пројекат 

реконструкције ОШ “Краљ Петар И” је израђен што представља први корак у 

реализацији и овог пројекта.  

Почетне активности пројекта реконструкције ОШ “Ратко Вукићевић” су спроведене 

израдом елабората енргетске ефикасности објекта. Елаборат енергетске ефикасности је 

израђен и за ОШ “Радоје Домановић” која тиме такође потенцијално постаје предмет 

имплементације пројекта реконструкције. Иста је ситуација и са реконструкцијом ОШ 

“Коле Рашић”. Преузимањем котларнице у ОШ “Мирослав Антић” створиће се услови 

за гашење топлане Ардија и повезивање њених корисника на систем нове котларнице. 

Град је у неколико наврата разматрао могућност суфинаснирања замене индивидуалних 

котлова и шпорета новим који као енергент користе природни гас или пелет. Извесно је 

да ће се овакав програм реализовати имајући у виду тренутну ситуацију. Конверзијом 

котларнице “Књажевачка” којом управља ЈКП “Градска топлана” Ниш ће се уместо 

мазута користити природни гас. Гашење топлане "Ледена Стена 1" ће се реализовати у 

почетној фази изградње новог стамбеног насеља у непосредној близини и изградње нове 

топлане из које ће се ово насеље грејати. Конверзија котларнице “Мокрањчева” ће се 
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највероватније спровести кроз пројекат Јавно-приватног партнерства. Процењује се да 

ће наведене активности допринети смањењу емисије PM2,5 честица у вредности од 1,87 

t, а PM10 честица у вредности од 3,98 t на годишњем нивоу. 

Преглед смањења емисија PM честица по појединачној активности које су у фази 

иницирања 

 

Период 

спровођењ

а 

активност

и 

Количина 

годишње 

произведен

е топлотне 

енергије 

(МWh) 

Емисиј

а PM10 

(t) 

Емисиј

а PM2,5 

(t) 

Прикључење Зграде Универзитета 2021. 0,00 0,2095 0,0943 

Прикључење Правног и 

Економског факултета 
2021. 0,00 0,1523 0,0875 

Прикључење јавних објеката у ул. 

Божидарчева 
2021. 0,00 0,0761 0,0437 

Прикључење Специјалне школе 

"Бубањ" 
2022. 33,99 0,0272 0,0157 

Прикључење Општине Пантелеј 2021. 29,46 0,0117 0,0068 

Прикључење вртића "Колибри" 2021. 7,28 0,0098 0,0056 

Прикључење вртића "Бубамара" 2022. 7,24 0,0045 0,0026 

Прикључење вртића "Бајка", Паси 

Пољана 
2022. 1,42 0,0101 0,0058 

Реконструкција основне школе 

"Његош" 
2022. 287,59 0,0257 0,0152 

Реконструкција гимназије "Бора 

Станковић" 
2022. 300,00 0,0010 0,0010 

Реконструкција основне школе 

"Краљ Петар Први" 
2022. 200,00 0,0006 0,0006 

Реконструкција основне школе 

"Ратко Вукићевић" 
2023. 300,00 0,0010 0,0010 

Реконструкција основне школе 

"Радоје Домановић" 
2023. 300,00 0,0010 0,0010 

Реконструкција основне школе 

"Коле Рашић" 
2023. 201,55 0,0210 0,0124 

Субвенција за замену котлова 2020. 0,00 3,1428 1,4148 

Гашење топлане "Ардија" 2021. 0,00 0,0812 0,0467 

Конверзија топлане "Књажевачка" 2021. 0,00 0,0660 0,0379 

Гашење топлане "Ледена Стена 1" 2022. 0,00 0,0355 0,0204 

Конверзија топлане "Мокрањчева" 2022. 0,00 0,1066 0,0612 

Укупно 1651,13 3,98 1,87 
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Планиране активности-Град Ниш 

У Програму развоја Града Ниша за 2020.годину планиране су, између осталих, следеће 

активности из области 2.7. Заштита животне средине. Основни циљеви акција су 

побољшање стања у области заштите животне средине путем реализације развојних и 

санационих програма и пројеката који ће елиминисати или смањити утицаје који прете 

или штете животној средини и природним ресурсима и поштовањем прописаних 

стандарда и процедура при реализацији нових пројеката. 

Акција Рок Носилац 

активности 

Имплементација постојећег Главног пројекта 

„ Мониторинг емисије загађујућих супстанци 

из енергетских постројења Градске топлане 

Ниш са проценом утицаја на квалитет 

амбијенталног ваздуха“. 

Током године ЈКП Градска 

топлана Ниш 

 

Активности усмерене ка развоју и 

моделовању зелене инфраструктуре на 

територији Града Ниша 

Током године ГУ Града Ниша-

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине 

Реализација програма и пројеката у складу са 

Програмом коришћења средстава Буџетског 

фонда за заштиту животне средине Града 

Ниша за 2020.годину* 

Током године ГУ Града Ниша-

Секретаријат за 

заштиту животне 

средине 

*Програм праћења квалитета ваздуха на територији града Ниша (акредитован 

мониторинг који ради ИЗЈЗ Ниш) треба спроводити континуирано а не током године 

како би се избегли проблеми са континуираним прикупљањем података о 

суспендованим честицама и да би се омогућила даља анализа и адекватни предлози мера 

за смањење аерозагађења. То је нарочито значајно због постојања студија које повезују 

суспендоване честице са короном а ради спровођења правовремених 

противепидемијских мера. 

У Програму развоја града Ниша за 2020.г. помињу се и следеће активности које могу да 

допринесу смањењу загађења ваздуха уколико почну да се припремају подлоге за 

њихову израду на почетку 2021.години. То је Израда нове планске документације према 

приоритетима:-Израда новог Просторног плана административног подручја града Ниша 

2022-2032.(постојећи Просторни план има важност до 2021. године),-даља разрада и 

израда стратешких докумената(Просторни план административног подручја града Ниша 

2007–2021, ГУП Ниша 2010–2025.). Једна од подлога је и Извештај о стратешкој процени 

утицаја на животну средину Града Ниша са акцентом на аерозагађење (подаци у 

постојећем извештају датирају из прошлог века). 
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8. Предлог мера 

У Програму развоја Града Ниша за 2020.годину планиране су следеће активности: 

Активност Носиоци 

1. Израда нове планске документације 

према приоритетима:-Израда новог 

Просторног плана административног 

подручја града Ниша 2022-

2032.(постојећи Просторни план има 

важност до 2021. године),-даља 

разрада и израда стратешких 

докумената(Просторни план 

административног подручја града 

Ниша 2007–2021, ГУП Ниша 2010–

2025.) 

Секретаријат за планирање и изградњу, 

Главни урбаниста, Комисија за планове 

Града Ниша, Секретаријат за 

инвестиције, Градске општине, ЈП Завод 

за урбанизам Ниш 

2. Урбана регенерација –реновирање 

најзначајнијих објеката од културног 

и историјског наслеђе, паркова и 

јавних тргова 

Главни урбаниста,Секретаријат за 

планирање и изградњу, Секретаријат за 

имовинско-правне послове, ЈП Завод за 

урбанизам Ниш, Завод за заштиту 

споменика културеНиш 

3. Израда Студије развоја енергетике 

(гасна електрана, могућност 

искоришћења геотермалне, еолске, 

соларне и хидро енергије на 

територији града Ниша). 

ГУ-Секретаријат за комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај 

4. Усаглашавање градске регулативе са 

законском регулативом у области 

управљања отпадом (разматрање , 

ревизија и поновно доношење 

Регионалног и Локалног плана 

управљања отпадом, Одлуке о 

управљању отпадом и сл.). 

Секретаријат за заштиту животне 

средине, Секретаријат за комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај, ЈКП 

„Медиана“ Ниш, координациони тим 

5. Санација, затварање и рекултивација 

депоније „Бубањ“;-Пројектно 

сагледавање наставка одлагања 

комуналног отпада на пољу С1 

(израда пројекта, извођење радоваза 

проширење капацитета).-Откуп 

земљишта површине 5,1 ha за 

потребе изградње санитарног 

депонијског поља С-5 -Отварање 

новог санитарног поља С-5.- 

ГУ Града Ниша –Секретаријат за 

заштиту животне средине,Секретаријат 

за планирање и 

изградњу,ЈКП„Медиана“Ниш 

6. Изградња регионалног центра за 

управљање отпадом. 

ГУ Града Ниша –Секретаријат за 

заштиту животне средине,ЈКП 

„Медианa“ Ниш 
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7. Унапређење система примарне и/или 

секундарне сепарације 

рециклабилног из комуналног 

отпада у складу са постојећом 

регулативом. 

ГУ –Секретаријат за заштиту животне 

средине, ЈКП“Медиана“ Ниш 

8. Унапређење система сакупљања и 

транспорта комуналног отпaда са 

територије Града Ниша. (Прелазак 

вршења услуге одвоза и транспорта 

отпада на ноћни режимрада 

(растерећење саобраћаја) 

ГУ Града Ниша –Секретаријат за 

комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај, ЈКП „Медиана“ 

9. Превенција настанка, санација и 

рекултивација дивљих депонија на 

подручју Града Ниша 

(континуирано) 

ГУ ГрадаНиша –Секретаријат за заштиту 

животне средине, градске општине, 

ЈКП“Медиана“ 

10. Програми праћења -квалитета 

елемената животне средине на 

територији града Ниша : 

(мониторинг),квалитета ваздуха 

(Буџетског фонда за заштиту 

животне средине Града Ниша за 

2020.годину) 

ГУ Града Ниша-Секретаријат за заштиту 

животне средине 

11. Програм очувања и унапређења 

зеленила у функцији заштите 

животне средине на јавним 

површинама на територији града 

Ниша, 

ГУ Града Ниша-Секретаријат за заштиту 

животне средине 

12. Програм озелењавања и уређења 

дворишта школских и предшколских 

установа у циљу смањења нивоа 

буке и аерозагађења. 

ГУ Града Ниша-Секретаријат за заштиту 

животне средине 

13. Активности усмерене ка развоју и 

моделовању зелене инфраструктуре 

натериторији Града Ниша 

ГУ Града Ниша-Секретаријат за заштиту 

животне средине 

14. Програм чишћења и уређења 

дивљих депонија на територији 

града Ниша. 

ГУ Града Ниша-Секретаријат за заштиту 

животне средине 

15. Програм набавке опреме у циљу 

заштите животне средине и 

одрживог развоја ( по принципу 

партиципативности). 

ГУ Града Ниша-Секретаријат за заштиту 

животне средине 

16. Имплементација постојећег Главног 

пројекта „ Мониторинг емисије 

загађујућих супстанци из 

енергетских постројења Градске 

топлане Ниш са проценом утицаја на 

квалитет амбијенталног ваздуха“. 

ЈКП Градска топланаНиш 
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Стратегија развоја Града Ниша је донета за период 2009-2020, а Акциони план одрживог 

развоја Града Ниша за период од 2015-2020.године. Програм заштите животне средине 

донет за период 2017-2027 године. Како се и у другим документима понављају мере 

везане за смањење загађења ваздуха а нису синхронизоване, ПКВ је прилика да оне буде 

на једном месту и буду презентоване по приоритету. 

У складу са актуелном ситуацијом, предлажу се опште мере чији је рок трајања до краја 

2021.године. 

Активност Носиоци 

Мониторинг квалитета ваздуха у 

агломерацији Ниш са циљем друштвене 

бриге за јавно здравље 

ГУ-Секретаријат за заштиту животне 

средине  

ИЗЈЗ Ниш 

Ажурирање Локалног регистра 

загађивања-емисије у ваздух (Ревизија 

локалног катастра извора загађивања 

животне средине ради оспособљавања 

постојећег програмског пакета или 

израде новог програмског пакета и 

ажурирање података о свим загађивачима 

на територији града Ниша) 

ГУ-Секретаријат за заштиту животне 

средине  

Факултет заштите на раду Ниш 

Програм набавке опреме у циљу заштите 

животне средине и одрживог развоја 

(проширење локалне мреже 

суспендованих честица) 

ГУ-Секретаријат за заштиту животне 

средине  

Израда Катастра индивидуалних 

ложишта (анкетирање уз рачун) 

ГУ-Секретаријат за заштиту животне 

средине  

ЈП Обједињена наплата Ниш 

Регулисање токова саобраћаја у ГО 

Медијана 

Секретаријат за комуналне делатности, 

саобраћај и енергетику 

Саобраћајна полиција 

ЈП Паркинг сервис Ниш 

Поводом актуелне ванредне ситуације у Граду Нишу ради заштите здравља људи, 

уводе се следеће опште краткорочне мере које ће бити предложене Савету за 

здравље Града Ниша, од стране ИЗЈЗ Ниш. Повод за предлагање мера је 

смањивање ризика по здравље становништва од загађеног ваздуха током зимске 

сезоне због евентуалне везе суспендованих честица са вирусом короне. 

РЕД. 

БР. 
АКТИВНОСТ ПРИМЕНА ОДГОВОРНОСТ НАПОМЕНА 

1 

Ношење маски на 

отвореном 

простору 

током трајања 

ванредне 

ситуације у 

Граду Нишу 

становништво 

Градске 

општине 

Медијана али и 

на 

становништво 

које борави на 

Одговорност 

за здравље 
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територији 

наведене 

општине 

2 

Поштовање 

правила у 

саобраћају 

(пешаци и возачи) 

свакодневно 
Учесници у 

саобраћају 

Обезбедити 

несметан 

проток 

саобраћаја 

3 

Одржавање 

комуналне 

хигијене 

свакодневно ЈКП Медиана 

Израда 

протокола 

хигијене 

насеља 

3 
Поштовање 

правила градње 
свакодневно 

Инвеститори и 

извођачи радова, 

надзорни органи 

Контрола од 

стране 

инспекције 

4 

Вршење 

сепарације отпада 

и безбедног 

одлагања пепела од 

ложења 

свакодневно 
Домаћинства и 

правна лица 

Одговорност 

према 

околини 

ИЗЈЗ Ниш ће за 2020. годину имати комплетне календарске податке о мониторингу 

суспендованих честица. Из годишњег извештаја подаци ће се преузети и послужити за 

допуну дневне дистрибуције суспендованих честица а као нова основа ПКВ за 2021. 

годину. ПКВ треба да се ажурира на годишљем нивоу. Предуслов за то је континуиран 

мониторинг имисије и квалитетни подаци о емисији из Локалног регистра загађивача.  


