
На основу члана 24. Закона о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр.135/04 и 36/09), члана 2. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“,
бр.36/09 и 10/13), тачкe 3. подтачкe 5. Програма коришћења средстава буџетског фонда
за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша за 2013. годину (''Службени
лист Града Ниша'', бр.21/13),  члана 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење
животне средине Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09) и члана 2 и 72
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.1/13),

Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 28.10.2013. године, доноси

ИСТРАЖИВАЧКО РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ ОЦЕНЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА –
ПУТЕМ СЕНЗОРА, СА ПРОЦЕНОМ ЗДРАВСТВЕНОГ РИЗИКА ПРИ

КРАТКОТРАЈНИМ ЕКСПОЗИЦИЈАМА, ОБЈАВЉИВАЊЕМ  РЕЗУЛТАТА У
РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ И ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА

1.A. ФАЗА

ОСНОВЕ ПРОГРАМА

Праћење и оцена квалитета ваздуха врши се у циљу заштите здравља људи,
вегетације и природних екосистема.

Вишегодишње праћење квалитета ваздуха – путем сензора, са обавештењем у
реалном времену, потребно је да би се у случају прекорачења концентрацијa опасних
по здравље људи предузеле све неопходне мере заштите здравља становништва и мере
заштите животне средине. Реализацијом овог програма добиће се реална слика
квалитета ваздуха на територији града Ниша са тачно дефинисаним подручјима града у
којима је угрожен квалитет ваздуха. На основу добијених резултата предложиће се
мере које је неопходно предузети у циљу побољшања квалитета ваздуха.

Програмом ће бити обухваћено утврђивање међусобно развојне, просторне и
временске повезаности загађења ваздуха и здравственог ризика експониране
популације на урбаној територији Града Ниша. У току реализације програма најпре ће
се формирати методолошки приступ доношења релевантне квалитативне и
квантитативне оцене квалитета ваздуха и утврђивање зона здравственог ризика урбаног
подручја Града.

Квалитативно - квантитативна оцена квалитета ваздуха доносиће се
израчунавањем индекса квалитета ваздуха применом смерница US EPA, EPA 451/K-94-
001. У циљу пружања информација становништву о нивоу загађености ваздуха и
његовог утицаја на здравље вршиће се континуирано праћење једночасовних
концентрација SО2, CO, NOx, O3, PM2,5 и PM10 у складу са позитивном законском
регулативом, са најмање 30 одговарајућих калибрисаних сензора. Такође формираће се
референтна база података која омогућује анализу епидемиолошког стања на
испитиваном подручју. Праћење концентрација поменутих загађујућих супстанци има
за циљ утврђивање релације између нивоа једночасовних концентрација загађујућих
супстанци и њиховог утицаја на опште здравље становништва као и јавну доступност
информација.

Подаци о квалитету ваздуха који су доступни у реалном времену дају могућност
реакције у случају појаве повећаних концентрација загађујућих материја у ваздух које
би могле негативно да утичу на здравље становништва и животну средину са
обавештењем о мерама заштите које је неопходно предузети.



У случају прекорачења концентрацијa опасних по здравље људи јавност би се
обавештавала о локацији или подручју прекорачења, врсти загађујуће материје која је
прекорачена, времену почетка и трајању прекорачења, највишој једночасовној
концентрацији, односно највишој осмочасовној средњој концентрацији у случају
приземног озона, подацима за посебно осетљиве групе становништва, могућим
ефектима по здравље и препорученом понашању (подаци о посебно осетљивим
групама, опис могућих симптома, предузимање препоручених мера).

У случају процењеног наставка прекорачења концентрација надлежни орган би
предузимао практичне мере и по потреби, доносио краткорочни акциони план који
садржи мере смањења ризика или трајања таквог прекорачења ради заштите здравља
људи и/или животне средине.

Краткорочним акционим планом могу се предвидети мере у вези са емисијом из
моторних возила, радом индустријских постројења, употребом производа који садрже
загађујуће материје и грејањем домаћинстава.

Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када
постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље
људи и/или животну средину.

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша –
Одсек  за заштиту животне средине, дужна је да редовно обавештава јавност о
квалитету ваздуха путем електронских и штампаних медија, односно путем интернета,
у складу са законом. Реализацијом овог програма биће омогућено да се информације о
квалитету ваздуха редовно пласирају јавности путем медија (Нишка телевизија), на
видео зидовима који би били постављени на неколико локалитета у граду, као и путем
интернета.

Истраживачке радове, постављање сензора, сва мерења, набавку софтвера, обраду
и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем, интерпретацију
резултата, обавештавање јавности и предлог мера за смањење загађења вршиће
овлашћена стручна организација која је акредитована за научно истраживачки рад.

На основу вишегодишњих резултата мерења нивоа загађујућих материја, вршиће
се анализа у циљу праћења просторне и временске расподеле загађујућих материја и
утврђивање тренда концентрација одређених полутаната у ваздуху. Тумачење резултата
испитивања вршиће се у складу са Законом о заштити ваздуха (''Сл. гласник РС'' бр.
36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(''Сл. гласник РС'' бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ програма је да информације о квалитету ваздуха за целокупну територију
града Ниша, буду доступне и објављене у реалном времену. На основу измерених
концентрација загађујућих материја у ваздух, грађани ће бити упознати са
здравственим ризиком који је проузрокован повећаном концентрацијом једне или више
загађујућих материја и мерама заштите. На основу вишегодишњих константних мерења
и праћења квалитета ваздуха, а узимајући у обзир и метеоролошке услове биће
извршено и мапирање целокупне територије града Ниша са представљањем угрожених
подручја – делова града где се појављује повећана концентрација загађујућих материја.
Применом одговарајућих модела вршиће се предвиђање концентрација у деловима
града где није спроведено њихово директно мерење у циљу картографисања квалитета
ваздуха и дефинисањем поља здравственог ризика на целокупној анализираној
територији града Ниша.



Примарна сврха пројекта је да ће на основу резултата мерења и добијених
информација о зонама аерозагађења и зонама здравственог ризика, овлашћена
организација која реализује овај програм урадити Студију са предлогом адекватних
мера превенције и заштите од аерозагађења.

МЕТОДОЛОГИЈА

У току пројекта користиће се основне научне методе каузалне анализе и
статистичке методе, а као посебна метода истраживања примениће се модел
предвиђања дистрибуције загађујућих материја на анализираном подручју.
Методолошки прво би се приступило комплексном и систематском истраживању свих
битних карактеристика односа, који су предмет примене принципа каузалитета.
Принцип каузалитета се суштински заснива на: узрочности, условљености, односу
између узрока и последице, законитости везе између различитих појава код којих свакој
промени нужно претходи нека друга промена.

Статистичком методом утврдиће се квантитативна одређеност статистичке масе
података, извршиће се њихово табеларно и/или графичко представљање и дати
дедуктивно статистичко објашњење појава и стања.

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Реализација програма обухвата следеће фазе:

 1.А. - Набавка, калибрација и постављање сензора у циљу мерења концентрација
загађујућих супстанци: SО2, CO, NOx, O3, PM2,5 и PM10 – (јанур - јун 2014)

Реализација ове активности обухвата: Избор и набавка одговарајућих сензора за
праћење амбијенталних концентрација загађујућих супстанци као и избор и набавка
одговарајуће покретне калибрисане станице у циљу покривања једног мерног места у
мрежи мониторинга и калибрације одабраних сензора. Калибрација сензора у односу на
мерења овлашћене-акредитоване институције. Избор положаја и локација сензора на
анализираној територији.

 1.Б. - Разрада методологије за картографисање квалитета ваздуха и одређивање
зона здравственог ризика – (почетак након постављања и калибрације сензора,
до јула 2015. године)

Реализација ових активности програма обухвата: Разрада методологије за
квалитативно-квантитативну оцену квалитета ваздуха израчунавањем индекса
квалитета ваздуха и формирање седам нивоа квалитета ваздуха у зависности од
њиховог различитог утицаја на здравље експонираног становништва. Израда методе
картографисања квалитета ваздуха и утврђивање максималне апсолутне грешке која се
може појавити при одређивању поља квалитета ваздуха и израде карте квалитета
ваздуха на подручју Града Ниша.

 2.A. - Праћење квалитета вауздуха - оцена здравственог ризика и формирање
зона здравственог ризика (почетак након постављања и калибрације сензора,
јули 2014 – до завршетка програма пратиће се и оцењивати квалитет ваздуха
упоредо са реализацијом осталих фаза)



Реализација активности у овој фази пројекта обухвата: Праћење једночасовних
концентрација загађујућих супстанци и њихово коришћење за израду карте поља
квалитета ваздуха, у електронској форми, у циљу информисања јавности.

 2.Б. Оцена здравственог ризика и формирање зона здравственог ризика (2015-
2016)

Оцена здравственог ризика и формирање зона здравственог ризика. Попис улица на
територији града са дефинисаним квалитетом ваздуха и категоријом здравственог
ризика у односу на једночасовне имисионе концентрације праћених загађујућих
супстанци (у електронској форми са могућношћу јавног презентовања):

 3. Израда WEB презентације, постављање видео зида на јавном месту (2015
године)

У овој фази реализације пројекта предвиђа се израда WEB презентације и постављање
видео зида на јавном месту.

 4. – Израда Студије која обухвата анализу утицаја појединих загађивача и
утврђивање мера  превенције и  заштите у циљу управљања квалитетом ваздуха
(после добијених резултата вишегодишњег праћења квалитета ваздуха – 2016.
година)

На основу резултат до којих се долази кроз реализацију програма у трајању од 3
године према датој динамици, могућа је израда студије Процене здравственог ризика
условљена аерозагађењем на урбаној територији Града Ниша, са предлогом мера
превенције и заштите.

Реализацију израде Студије са циљем управљања квалитетом ваздуха је могуће
спровести након континуиране анализе резултата добијених у току израде пројекта.
Студија треба да утврди степен каузалности између активних извора загађења ваздуха и
нивоа загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуха Града. Каузалност се може
утврдити анализом метеоролошких параметара, локацијом и активностима извора
загађења, анализом локалних циркулација ваздуха у изграђеном делу града и праћењем
нивоа краткотрајних и дуготрајних имисионих концентрација загађујућих супстанци.
Утврђивање каузалитета има за циљ управљање квалитетом ваздуха.

Методологија оцене квалитета ваздуха обухватиће утврђивање индекса квалитета
ваздуха на основу информација о краткотрајним имисионим концентрацијама
загађујућих супстанци. Ова методологија оцене квалитета ваздуха обухватиће и
процену загађености ваздуха у деловима града где није вршено имисионо мерење
концентрација загађујућих супстанци. Оригиналност методе ће бити и у предвиђању
имисионих концентрација и формирање поља квалитета ваздуха на анализираној
урбаној средини и процена ризика од аерозагађења на територији града Ниша.



РЕЗУЛТАТИ ПРОГРАМА

Резултати Индикатори (показатељи) за
резултате

1.А.- Формирање методологије праћења
квалитета ваздуха у континуитету и
доношења квалитативно-квантитативне оцене
квалитета ваздуха.

Реализован мерни систем

1.Б.-Добијање информација о једночасовним,
дневним и годишњим нивоима загађења
ваздуха и доношење оцене квалитета ваздуха
и здравственог ризика.

Генерисање аутоматских извештаја о
регистрованим нивоима загађења

2.Формирање поља квалитета ваздуха и зона
здравственог ризика за целокупну
анализирану територију

Картографисање квалитета ваздуха
применом усвојене методологије
помоћу ГИС - система

3. Пружање информација о зонама ризика од
аерозагађења при пројектовању
индустријских, комуналних и стамбених зона.

Формирање релевантне базе подата о
краткотрајној и дуготрајној експозицији
загађујућим супстанцама у
амбијенталном ваздуху, ради доношења
валидне оцене квалитета ваздуха како у
појединим деловима града тако и за
читаву анализирану територију.
Постављање видео зида на јавном
месту и израда WEB презентације.

4.А-Приказ условљености извора
аерозагађења и квалитета ваздуха као и
каузалност са здравственим ризиком.

Израда студије процене здравственог
ризика условљена аерозагађењем

РЕАЛИЗАЦИЈА 1.A. ФАЗЕ ПРОГРАМА

Прва фаза програма обухвата набаку одговарајућих сензора, пратеће опреме и
предузимање одређених активности у циљу припреме мерења и добијања информација
о зонама аерозагађења и зонама здравственог ризика, ради заштите здравља
становништва и заштите од аерозагађења за сва угрожена подручја Града Ниша.
.
Од опреме планира се да буду набављено:

 30 сензора,
 1 покретна калибрисана мерна станица и
 5 бежичних мрежних чворова.

Набавка, калибрација и постављање сензора у циљу мерења концентрација загађујућих
супстанци: SО2, CO, NOx, O3, PM2,5 и PM10 – планира се да буде реализована до јуна
2014 године.
За реализацију ове фазе планиране активности су:

 формирање контролног мерног места и
 одговарајући пратећи софтвер.

За реализацију ове фазе планира се спровођење поступка јавне набавке за избор
организације, која је регистрована као субјекат иновационе делатности и уписана у



Регистар иновационе делатности, код Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије. Изабрана организација ће реализовати следеће активности:
консултације за избор и набавку одговарајућих сензора за праћење амбијенталних
концентрација загађујућих супстанци као и за избор и набавку одговарајуће покретне
калибрисане станице у циљу покривања једног мерног места у мрежи мониторинга и
калибрације одабраних сензора. Извршиће калибрацију сензора у односу на мерења
овлашћене-акредитоване институције, као и избор положаја и локација сензора на
анализираној територији.

МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализација прве фазе програма обухвата:

I . Доношење 1.А. фазе Програма, од стране Градског већа Града Ниша;
II. Избор организације, која је регистрована као субјекат иновационе делатности и
уписана у Регистар иновационе делатности, код Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, за реализацију прве фазе Програма и
потписивање уговора.
III. Дефинисање фаза и обезбеђивање средства за реализацију преосталих фаза у
наредним годинама у складу са динамиком реализације програма.

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са
проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем
резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења - 1.A. фаза,
финансираће се из средстава (део), предвиђених Одлуком о буџету града Ниша за 2013.
годину, из средстава буџетског фонда за заштиту животне средине ("Службени лист
града Ниша", бр. 108/12, 15/13, 29/13 и 67/13), раздео 3; глава 3.8.; функција 560;
позиција 233, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од
2.500.000,00 динара (без ПДВ-а), од укупно намењене апропријације од 70.000.000,00
динара. За реализацију осталих фаза Програма извори финансирања ће бити обезбеђени
у Буџетском фонду за заштиту животне средине за 2014, 2015. и 2016. годину.

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 1482-7/2013-03

У Нишу, 28.10.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Град као јединица локалне самоуправе је један од субјеката система заштите
животне средине са обавезом чувања и унапређења животне средине.

Заштита животне средине уређује се Законом о заштити животне средине
(„Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) и другим законима.

На основу члана 24. Закона о заштити животне средине, заштита ваздуха се
остварује и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење
емисије, праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.

Члан 2. тачка 2. и 5. Закона о заштити ваздуха, заштита ваздуха се остварује
очувањем и побољшањем квалитета ваздуха кроз утврђивање и остваривање мера у
области заштите како би се спречиле или смањиле штетне последице по здравље људи
и/или животну средину, као и кроз обезбеђивање доступности података о квалитету
ваздуха.

У члану 7. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града
Ниша (''Службени лист града Ниша'', бр.53/09), дефинисано је да Градско веће Града
Ниша, доноси Програме за сваку календарску годину, на предлог надлежне Управе за
заштиту животне средине, који ће се финансирати из средстава буџетског фонда.

У тачки 3. подтачка 5. Програма коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту и унапређење животне средине Града Ниша за 2013. годину (''Службени лист
Града Ниша'', бр.21/2013), предвиђено је финансирање научно-истраживачког рада у
области животне средине на територији Града Ниша.

Циљ реализације 1.А фазе овог Програма је набавка опреме и спровођење
одређених активности ради добијања информација о квалитету ваздуха и могућност
превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине, као
и могућност информисања јавности о резултатима мерења и мерама заштите у реалном
времену.

Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са
проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем
резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења - 1.А. фаза,
доноси Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава Градоначелник
Града Ниша.

Н А Ч Е Л Н И К
УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

___________________________
Драган Карличић, дипл. правник


