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5.ЈУН СВЈЕТСКИ ДАН ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  



Законски оквир 

 Закон о заштити ваздуха (Сл. Гласник РС, бр. 124/11), 
 

 Закон о измјенама и допунама Закона о заштити ваздуха (Сл. 
Гласник РС, бр. 46/17), 

 
 Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС , 71/12), 

 

 Закон о измјенама и допунама закона о заштити животне средине 
(Сл. Гласник РС, бр. 79/15), 

 

  Закон о метеоролошкој и хидролошкој дјелатности Сл. Гласник РС, 
бр. 20/00), 
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Законски оквир 

 Уредбa о вриједностима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС, бр. 
124/12), 
 

 Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха(Сл. Гласник РС, 
бр. 124/12), 
 

 Уредба о успостављању Републичке мреже мјерних станица и 
мјерних мјеста(Сл. Гласник РС, бр. 124/12), 
 

  Уредбa о зонама и агломерацијама(Сл. Гласник РС, бр. 100/12), 
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 У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха у Републици Српској 
успоставља се јединствени систем праћења и контроле степена загађења 
ваздуха и одржавање базе података о квалитету ваздуха-мониторинг 
квалитета ваздуха. 
 

Мониторинг квалитета ваздуха у Републици Српској врше републичка и 
локалне мреже мјерних станица за фиксна мјерења. 
 

 Праћење квалитета ваздуха у републичкој мрежи врши РХМЗРС а док 
надлежни орган јединице локалне самоуправе обавља праћење квалитета 
ваздуха у локалној мрежи. 
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 Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске је на основу 
Закона о хидролошкој и метеоролошкој дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“. број 20/2000), Закона о заштити ваздуха 
(„Службени гласник Републике Српске“. број 124/11, 46/17), је 
референтни центар Републике за квалитет ваздуха, емисије у ваздуху 
и ублажавање климатских промјена, који врши размјену података о 
квалитету ваздуха и емисијама за потребе извјештавања, у складу са 
преузетим међународним обавезама.  
 

 РХМЗ води информациони систем квалитета ваздуха за Републику 
Српску. 
 

 Дневни, мјесечни, годишњи извјештаји . 
 

 Извјештавање према ЕЕА(Европска агенција за заштиту животне 
средине) и ЕIONET-у(Европска мрежа за информисање и посматрање). 
 

 www.rhmzrs.com, www.hidrometeo.ba 
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MОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА  
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 Републички мониторинг  

      12 мјерних станица, 
6 агломерација и 1 
зона (5 станица у 
функцији, 2 станице 
у надлежности 
Завода) 

 

  Локални мониторинг 

     3 станице Бања Лука 

     2 станице Бијељина   



Оцјена квалитета ваздуха врши се обавезно у погледу концентрација: 

• Сумпор-диоксида 

• Азот-диоксида и оксида азота 

• Суспендованих честица(PM10 , PM 2.5) 

• Олова 

• Бензена и угљен-моноксида 

• Приземног озона, арсена, кадмијума,  

• Никла и бензо(а)пирена а може и за друге загађујуће материје које 
су као такве утврђене релевантним међународним прописима. 

 

 

 

ОЦЈЕНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
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Упоредни приказ средњих годишњих концентрација SO2 µg/m³ по мјерним мјестима и годинама 

 

Према анализи података у периоду од 2012.-2018.године гранична и толерантна 
вриједност сумпор-диоксида за календарску годину која износи 50 µg/m³, прекорачена је 
највише у 2013. години на 5 мјерних мјеста, у 2015. години средња годишња вриједност 
прекорачена на 2 мјерна мјеста, у 2016. прекорачена на 1 мјерном мјесту док у 2017. и 
2018. години није прекораченa ни на једном мјерном мјесту. 
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Упоредни приказ средњих годишњих концентрација NO2 µg/m³ по мјерним мјестима и годинама 
 

 

Према анализи података у периоду од 2012.-2018.године средње годишње вриједности 
концентрације азот-диоксида прекорачиле су граничну вриједност за календарску 
годину 2018. годину која износи 40 µg/m³, као и толерантну вриједност која износи 49 
µg/m³ на једном мјерном мјесту. 
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Упоредни приказ средњих годишњих концентрација CO mg/m³ по мјерним мјестима и годинама 

Према анализи података у периоду од 2012.-2018.године гранична вриједност концентрација 
угљен-моноксида за календарску годину износи 3 mg/m³ , није прекорачена ни на једном 
мјерном мјесту у поменутом периоду.  
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Упоредни приказ средњих годишњих концентрација PM10 µg/m³ по мјерним мјестима и годинама 

Према анализи података у периоду од 2012.-2018.године гранична  вриједност 
концентрација суспендованих честица PM10 за календарску годину износи 40 µg/m³ , 
прекорачена је највише у 2018.,2017. и 2016. години-на 3 мјерна мјеста, у 2015. и 
2014.години средња годишња вриједност прекорачена на-1 мјерном мјесту, док у 
2013. и 2012. години средње годишње вриједнос суспендованих честица PM10  нису 
прекорачене ни на једном мјерном мјесту. 
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Упоредни приказ средњих годишњих концентрација PM2.5 µg/m³ по мјерним мјестима и годинама 

Према анализи података у периоду од 2014.-2018.године гранична  вриједност концентрација 
суспендованих честица PM2.5 за календарску годину износи 25 µg/m³, прекорачене су у 2018. 
години на 3 мјерна мјеста, 2017. и 2016. годинина 2 мјерна мјеста, док у 2015. и 2014.години 
средња годишња вриједност нису прекорачели граничну вриједност ни на једном мјерном 
мјесту. 
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КАТЕГОРИЈЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
Према Закону о заштити ваздуха: 
 
Према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и 
толерантних вриједности, а на основу резултата мјерења, утврђују се 
сљедеће категорије квалитета ваздуха: 
 

а) прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух гдје нису 
прекорачене граничне вриједности нивоа ни за једну загађујућу материју, 
 
б) друга категорија – умјерено загађен ваздух гдје су прекорачене 
граничне вриједности нивоа за једну или више загађујућих материја, али 
нису прекорачене толерантне вриједности ниједне загађујуће материје и 
 
в) трећа категорија – прекомјерно загађен ваздух где су прекорачене 
толерантне вриједности за једну или више загађујућих материја. 
 
 Категорије квалитета ваздуха утврђују се једном годишње за протеклу 

календарску годину. 



 

Метеоролошка станица Приједор: 
• пуштена у рад 08.12.2015. године,  

• загађујуће материје: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, 

• метеоролошки параметри: TºC, ваздушни притисак, релативна влажност, 
количина падавина, брзина и смјер вјетра, сунчево зрачење 

 

 

  
 

 

 

 

Аутоматска станица за квалитет ваздуха 
у Приједору 
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СТАНИЦА ЗА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
ПРИЈЕДОР 
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МЈЕРНЕ МЕТОДЕ И АНАЛИЗАТОРИ 
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SO2  - UV Fluorescence Analyzer BAS EN 14212 

NOx – Hemiluminiscence Analyzer BAS EN 14211 

CO -    IR Absorption Analyzer BAS EN 14626 

O3  - UV Absorption Analyzer BAS EN 14625 

PM10/PM2.5 – Laser Light Scattering BAS EN 12341/14907 



• Методе и мјерење у складу са стандардима ЕU и Директивама 
(2008/50/ЕC, 2004/107/ЕC) 

• Подаци се прикупљају у централну базу података (IDAZRW софтвер)- 
Бања Лука, Приjедор, Рафинерије нафте Брод, ТЕ Угљевик, TE Гацко 
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ЗАКЉУЧАК 
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Мјерења квалитета ваздуха у Републици Српској имају велики значај: 
 
• Заштита здравља људи 
• Просторно планирање 
• Израда стратешких докумената 
• Смјернице за доносиоце одлука 
• Привлачење инвестиција 
• Научно-истраживачка дјелатност 

 
  



 
 
Република Српска 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

Републички хидрометеоролошки завод 

 

Пут бањалучког одреда бб 

78 000 Бања Лука 

www.rhmzrs.com 

rhmzeko@teol.net 

+38751/433-522 

ХВАЛА НА 

ПАЖЊИ! 
 

http://www.rhmzrs.com/
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