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49
На основу чл. 9, 10. и 15. Закона о
заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр.
36/09 и 10/13) и чл. 47. и 107. став 3. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13,
11/14, 20/14 и 28/14), Градско веће града
Зрењанина,
по
добијеној
сагласности
Министарства пољопривреде и заштите животне
средине на Програм мониторинга квалитета
ваздуха на територији града Зрењанина, број
353-01-00391/2016-17 од 21.03.2016. године, на
седници одржаној дана 14.04.2016. године,
донело је

11/14, 20/14 и 28/14 ), Градско веће града
Зрењанина, по прибављеној сагласности на
Програм мониторинга квалитета ваздуха на
територији града Зрењанина у току 2016. и 2017.
године, бр. 353-01-00391/2016-17 од 21.03.2016.
године, на седници одржаној дана 14.04.2016.
године, усвојило је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА
ВАЗДУХА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНA У ТОКУ 2016. И 2017.
ГОДИНЕ
I. ОСНОВ ПРОГРАМА

ЗАКЉУЧАК
1. Усвајају се Измене и допуне Програма
мониторинга квалитета ваздуха на територији
града Зрењанина у току 2016. и 2017. године.
2. Саставни део овог закључка су Измене и
допуне Програма мониторинга квалитета
ваздуха на територији града Зрењанина у току
2016. и 2017. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-50-1/16-III
Дана: 14.04.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
На основу чл. 9, 10. и 15. Закона о
заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр.
36/09 и 10/13) и чл. 47. и 107. став 3. Статута
града Зрењанина ("Службени лист града
Зрењанина", бр. 26/13 - пречишћен текст, 37/13,

Локална мрежа мерних места, у складу са
законом којим се уређује заштита ваздуха, се
успостаља у сврху допунских мерења нивоа
загађујућих материја на нивоу јединице локалне
самоуправе.
Програмом
мониторинга
квалитета
ваздуха на територији града Зрењанина у току
2016. и 2017. године (у даљем тексту: Програм),
одређујe се број и распоред мерних места, као и
обим, врста и учесталост мерења нивоа
загађујућих материја у ваздуху.
Локације мерних места у локалној
мрежи, њихов број и распоред, као и загађујуће
материје које се прате на појединим мерним
местима у локалној мрежи дате су у Табели 1.
Загађујуће материје наведене у Табели 1.
мере се према утврђеној учесталости мерења на
фиксним мерним местима, у складу са прописом
којим се уређују услови за мониторинг и захтеви
квалитета ваздуха.
На основу података о нивоу загађујућих
материја у ваздуху врши се оцењивање
квалитета ваздуха.
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II. ЛОКАЦИЈЕ МЕРНИХ МЕСТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА И
ЗАГАЂУЈУЋЕ МАТЕРИЈЕ КОЈИ СЕ
ИСПИТУЈУ
Овим програмом успоставља се праћење
следећих загађујућих материја:
- концентрација сумпор-диоксида (SO2);
- концентрација азотних оксида (NO2 и
NOx);
- концентрација угљен-моноксида (СО);
- концентрација суспендованих честица

15 . април 2016. год.

угљоводоника у суспендованим честицама;
- концентрације BTX (бензен, толуен и
ксилен);
- концентрација приземног озона (О3);
- концентрација водоник-сулфида (H2S);
- концентрација акролеина;
- концентрација амонијака (NH3) и
- концентрација чађи.
Локална мрежа мерних места за
оцењивање квалитета ваздуха на територији
града Зрењанина успоставља се овим програмом
и чине је следеће локације:

PM10;
- концентрације тешких метала (As, Cd,
Ni и Hg) и полицикличних ароматичних
Табела 1.
Назив и адреса
локације

Географска
ширина

Географск
а дужина

Надморска
висина

Тип мерног
места

Булевар Вељка
Влаховића
бр.14

450 38’

200 37’

81m

Градски

Трг Доситеја
Обрадовића бб

450 22’

200 24’

81m

Градски

Елемир, ул.
Жарка
Зрењанина
бр. 49

45O 44’

20O 29’

81m

Рурално индустријски

Учесталост и тип мерења:
- концентрација сумпор-диоксида (SO2) свакодневно, континуална фиксна мерења
(мануелна метода мерења);
- концентрација азотних оксида (NO2 и NOx) свакодневно, континуална фиксна мерења
(мануелна метода мерења);
- суспендоване честице PM10 - осам једнако
распоређених недеља током године - укупно 56
дана (минимална временска покривеност 14%),
мануелна метода мерења;
- концентрације BTX (бензен, толуен и ксилен) осам једнако распоређених недеља током године
- укупно 56 дана (минимална временска
покривеност 14%), мануелна метода мерења;
- концентрација угљен-моноксида (CO) - осам
једнако распоређених недеља током године -

Загађујуће материје
SO2, NO2 и NOx,
суспендоване честице
PM10, тешки метали и
полициклични
ароматични
угљоводоници, BTX,
CO, чађ
SO2, NO2 и NOx,
суспендоване честице
PM10, тешки метали,
H2S, NH3, акролеин,
приземни озон О3, чађ
SO2, NO2 и NOx ,
суспендоване честице
PM10, тешки метали,
BTX, чађ

укупно 56 дана (минимална временска
покривеност 14%), мануелна метода мерења;
- концентрација озона (O3) - свакодневно,
континуална фиксна мерења (мануелна метода
мерења);
- концентрација тешких метала (As, Cd, Ni и Hg)
и полицикличних ароматичних угљоводника у
суспендованим честицама – осам једнако
распоређених недеља током године – укупно 56
дана (минимална временска покривеност 14%),
мануелна метода мерења;
- Наменска мерења успостављена у складу са
чланом 22а Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха ("Службени
гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13):
- концентрација чађи - сезонски, у току грејне
сезоне;
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- концентрација водоник-сулфида (H2S) - осам
једнако распоређених недеља током године укупно 56 дана, наменска мерења (минимална
временска покривеност 14%), мануелна метода
мерења;
- концентрација акролеина - осам једнако
распоређених недеља током године - укупно 56
дана, наменска мерења (минимална временска
покривеност 14%), мануелна метода мерења и
- концентрација амонијака (NH3) - осам једнако
распоређених недеља током године – укупно 56
дана, наменска мерења (минимална временска
покривеност 14%), мануелна метода мерења.
IV. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА
Мерења квалитета ваздуха, обраду и
анализу података, проверу валидности резултата
добијених мерењем и/или узимањем узорака и
интерпретацију резултата врши овлашћена
стручна организација која је акредитована као
лабораторија за испитивање, односно која
испуњава прописане услове и која поседује
дозволу министарства надлежног за послове
заштите животне средине, односно располаже
капацитетима, да врши мониторинг ваздуха, а
која ће бити одабрана након спроведеног
поступка јавне набавке.
Стручна
организација
која
врши
мониторинг ваздуха стара се о примени
адекватних метода испитивања, одржавању
мерних места, мерних инструмената са пратећом
опремом, опреме за пријем и пренос података
ради обезбеђења захтева у погледу квалитета
података који се користе за оцењивање
квалитета ваздуха.
V. ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
1. Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима,
односно о резултатима контроле квалитета
ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних места,
овлашћена стручна организација доставља
Одсеку за заштиту и унапређивање животне
средине Одељења за урбанизам Градске управе
града Зрењанина (у даљем тексту: надлежни
орган).
У достављеним извештајима биће
описана методологија рада праћења квалитета
ваздуха, а резултати приказани табеларно,
графички и текстуално објашњени, са закључком
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о квалитету ваздуха на предвиђеним мерним
местима у граду.
Извештаје о извршеним мерењима,
односно резултатима контроле квалитета
ваздуха, овлашћена стручна организација
доставља надлежном органу и то:
- месечне извештаје до 15. у месецу за претходни
месец,
- годишњи извештај до 31. јануара текуће године
за претходну годину.
Поред напред наведеног, овлашћена
стручна организација је дужна да достави
комплетну базу података извршених мерења
свих загађујућих материја (по напред наведеној
динамици и роковима), у електронској форми
(CD) надлежном органу.
Надлежан орган је дужан је дужан да
податке о резултатима мониторинга квалитета
ваздуха јавно објави и достави Агенцији.
Надлежни орган добијене податке о
квалитету ваздуха, 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.
2. Извештавање и мере у случају прекорачења
концентрација
У складу са чланом 23. Закона о заштити
ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и
10/13) у случају прекорачења концентрације
утврђене Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха ("Службени
гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13), надлежни
орган јединице локалне самоуправе је дужан да
обавести јавност путем радија, телевизије,
дневних новина, интернета или на други погодан
начин.
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 на
основу Закона о заштити ваздуха донесе План
квалитета ваздуха са циљем да се постигну
утврђене граничне или циљне вредности и
прописани рокови, у складу са Актом Владе
Републике Србије на предлог Министарства који
прописује захтеве квалитета ваздуха, Уредбом о
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условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 11/10,
75/10 и 63/13) и Правилником о садржају
планова квалитета ваздуха ("Службени гласник
РС", број 21/10).

прибављеној
сагласности
Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, број
401-00-00419/2016-09 од 06.04.2016. године на
седници одржаној дана 14.04.2016. године,
донело је

VI. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

ЗАКЉУЧАК

Реализацију Програма врши изабрана
стручна организација која је акредитована као
лабораторија за испитивање, односно која
испуњава законске услове и која поседује
овлашћење министарства надлежног за послове
заштите животне средине за мерење нивоа
загађујућих материја у ваздуху, а након
спроведеног поступка јавне набавке за услуге
мониторинга квалитета ваздуха.

1. Усваја се Програм коришћења средстaва
буџетског Фонда за заштиту животне средине
града Зрењанина у 2016. години.

VII. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење овог програма
обезбеђују се у буџету града Зрењанина Буџетском фонду за заштиту животне средине,
Програмом коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине града
Зрењанина.
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Овај програм ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-50-1-1/16-III
Дана: 14.04.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
50
На основу члана 100. ст. 1, 2, 3, 4. и 5.
Закона о заштити животне срeдине ("Службени
гласник РС", бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС), чл. 47. и
107. став 3. Статута града Зрењанина,
("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 пречишћен текст 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14) и
члана 6. Одлуке о буџету града Зрењанина за
2016. годину (''Службени лист града Зрењанина'',
бр. 33/15) Градско веће града Зрењанина, по

2. Саставни део овог закључка је Програм
коришћења средстaва буџетског Фонда за
заштиту животне средине града Зрењанина у
2016. години.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-50-2/16-III
Дана: 14.04.2016. године
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Чедомир Јањић,с.р.
На основу члана 100. ст. 1, 2, 3, 4. и 5.
Закона о заштити животне срeдине ("Службени
гласник РС", бр.135/04, 36/09, 36/09 - др. закон,
72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС) и чл. 47. и
107. став 3. Статута града Зрењанина,
("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14 и 28/14 ),
Градско веће града Зрењанина, по прибављеној
сагласности Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, број 401-0000419/2016-09 од 06.04.2016. године на седници
одржаној дана 14.04.2016. године, донело је
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
ЗРЕЊАНИНА У 2016. ГОДИНИ
Овим Програмом утврђује се обим,
намена и начин коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине (у даљем
тексту: Фонд) планираних у буџету града
Зрењанина за 2016.годину.
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Укупан пројектовани приход буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину:
Извор финансирања 01 приход из буџета

209.000.000

Извор финансирања 13 пренета неутрошена средства

50.000.000

Укупно за функционалну класификацију 500 Заштита
животне средине

259.000.000

Средства буџетског фонда за заштиту
животне средине града Зрењанина за 2016.
годину планирана су Одлуком о буџету града
Зрењанина за 2016. годину (''Службени лист
града Зрењанина'', број 33/15), у оквиру Раздела
4 - Градска управа, функционална класификација
500 - Заштита животне средине, извор
финансирања 01 и 13, економске класификације
423, 424, 425, 426, 481, 511, 512, 541, позиција
118-125.
Редни
број
I
II
III
IV
V

VI
VII
VIII

Укупно за функционалну класификацију
500 – Заштита животне средине износи
259.000.000 динара.
Финансијска средства фонда за заштиту
животне средине за 2016. годину планирана су за
реализацију следећих програма:

Намена- активност
Учешће у међународним пројектима из области
заштите животне средине
Одржавање паркова и природних површина
Програми и пројекти у области заштите животне
који се реализују преко ЈП и ЈКП
Материјали за очување животне средине
Финансирање пројеката невладиних
организација из области заштите животне
средине
Пројекти и радови из области унапређивања
животне средине
Опрема за очување животне средине
Трошкови експропријације земљишта за
изградњу Регионалног центра за управљање
отпадом
Укупно са ПДВ (x20%)

I. Учешће у међународним пројектима из
области заштите животне средине - економска
класификација 423, позиција 118 услуге по
уговору из Одлуке о буџету града Зрењанина за
2016. годину, предвиђена средства у износу до
250.000 динара са ПДВ.
II. Одржавање паркова и природних
површина - економска класификација 424,
позиција 119 специјализоване услуге из Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2016. годину,
предвиђена средства у укупном износу до
63.390.000 динара са ПДВ распоредиће се на
следећи начин:
1) услуге заштите природних вредности и
унапређење подручја са природним својствима
(споменици природе: "Жупанијски парк у

Износ(динара) са
ПДВ
250.000
63.390.000
37.500.000
3.000.000
4.000.000
126.330.000
14.530.000
10.000.000
259.000.000

Зрењанину", "Храст лужњак у Зрењанину" и
"Бели дуд у Белом Блату"), потребна средства у
износу до 3.800.000 динара са ПДВ,
2) подизање паркова озелењавањем природних
површина листопадним и зимзеленим дрвећем,
потребна средства у износу до 12.000.000 динара
са ПДВ,
3) допунска истраживања на локацији
позајмиште материјала за изградњу тела
депоније, потребна средства у износу до 600.000
динара са ПДВ,
4) мониторинг ихтиофауне у риболовном
подручју СРП "Ритови Доњег Потисја", потребна
средства у износу до 500.000 динара са ПДВ,
5) праћење квалитета ваздуха, потребна средства
у износу до 5.280.000 динара са ПДВ,
6) праћење нивоа комуналне буке, потребна
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средства у износу до 1.025.000 динара са ПДВ,
7) праћење квалитета површинских вода и
акумулација и мониторинг површинских вода,
потребна средства у износу до 1.200.000 динара
са ПДВ,
8) уклањање дивљих депонија, потребна
средства у износу до 5.000.000 динара са ПДВ,
9) санирање несанираног дела депоније потребна
средства у износу до 16.000.000 динара са ПДВ,
10) допунска истраживања на локацији улазно
излазне зоне за ''Регионални центар за
управљање отпадом - Зрењанин'' потребна
средства у износу до 360.000 динара са ПДВ,
11) услуга сузбијања инвазивних биљних врста
на јавно зеленим површинама, потребна средства
у износу до 10.855.000 динара са ПДВ,
12) Преузете а неизмирене обавезе по Програму
коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине града Зрењанина за
2015. годину:
а) праћење квалитета ваздуха, износ до
2.510.000 динара са ПДВ,
б) праћење нивоа комуналне буке, износ
до 610.000 динара са ПДВ,
в) праћење квалитета површинских вода
и акумулација и мониторинг површинских вода
на купалиштима, износ до 770.000 динара са
ПДВ,
г) услуге заштите природних вредности и
унапређење подручја са природним својствима
(споменици природе: "Жупанијски парк у
Зрењанину", "Храст лужњак у Зрењанину" и
"Бели дуд у Белом Блату"), износ до 2.280.000
динара са ПДВ,
д) геодетске услуге за пројекат
"Регионални центар за управљање отпадом Зрењанин" износ до 600.000,00 динара са ПДВ.
III. Програми и пројекти у области заштите
животне средине који се реализују преко ЈП и
ЈКП - економска класификација 425, позиција
120 из Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016.
годину, потребна средства у износу до 37.500.000
динара са ПДВ распоредиће се на следећи начин:
1) радови на одржавању одводних канала и
пропуста на багљашком каналу (чишћење канала
и одношење отпада), потребна средства у износу
до 28.210.314 динара са ПДВ,
2) Преузете а неизмирене обавезе по Програму
коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине града Зрењанина за
2015. годину:
а) радови на текућем одржавању
одводних канала и пропуста на Багљашком
каналу, износ до 9.289.686 динара са ПДВ.
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IV. Материјали за очување животне средине економска класификација 426, позиција 121 из
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016.
годину, потребна средства у износу до 3.000.000
динара са ПДВ распоредиће се на следећи начин:
1) Набавка садног материјала за јавно зелене
површине, потребна средства у износу до
2.367.000 динара са ПДВ
2) Преузете а неизмирене обавезе по Програму
коришћења средстава буџетског фонда за
заштиту животне средине града Зрењанина за
2015.годину:
а) ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' за набавку
садница износ до 633.000 динара
V. Финансирање пројеката невладиних
организација из области заштите животне
средине - економска класификација 481,
позиција 122 из Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2016. годину, потребна средства у
износу до 4.000.000 динара са ПДВ.
VI. Пројекти и радови из области
унапређивања животне средине - економска
класификација 511, позиција 123 из Одлуке о
буџету града Зрењанина за 2016. годину,
потребна средства у износу до 126.330.000
динара са ПДВ распоредиће се на следећи начин:
1) радови на изградњи атмосферског колектора
за растерећење Багљашког канала због
непријатних мириса од отпадних вода, потребна
средства у износу до 58.530.000 динара са ПДВ,
2) завршетак изградње и опремање рециклажног
центра, потребна средства 55.000.000 динара са
ПДВ,
3) изградња касете на депонији, потребна
средства у износу до 8.000.000 динара са ПДВ,
4) израда Студије оправданости за пројекат
"Регионални центар за управљање отпадом Зрењанин", потребна средства у износу до
2.400.000 динара са ПДВ,
5) студија о процени утицаја на животну средину
за пројекат "Регионални центар за управљање
отпадом - Зрењанин", потребна средства у
износу до 1.800.000 динара са ПДВ,
6) Израда пројектно техничке документације
реконструкције и санације Планковог парка у
Зрењанину, потребна средствау износу до
600.000,00 динара са ПДВ.
VII. Опрема за очување животне средине,
економска класификација 512, позиција 124 из
Одлуке о буџету града Зрењанина за 2016.
годину, потребна средства у износу до 14.530.000
динара са ПДВ распоредиће се на следећи начин:
1) набавка контејнера за потребе града и
насељених места у циљу смањења појава
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дивљих депонија, потребна средства у износу до
10.230.000,00 динара са ПДВ,
2) набавка великих контејнера за скупљање
кабастог отпада, потребна средства у износу до
1.200.000,00 динара са ПДВ,
3) набавка прес контејнера за постављање на
јавним површинама и гробљима, потребна
средства у висини до 2.500.000,00 динара са
ПДВ,
4) набавка цистерне за снабдевање водом јавно
зелених површина и прање површина око
депонија, потребна средства у износу до 600.000
динара са ПДВ
VIII. Трошкови експропријације земљишта за
изградњу Регионалног центра за управљање
отпадом - економска класификација 541,
позиција 125 из Одлуке о буџету града
Зрењанина за 2016. годину, потребна средства у
износу до 10.000.000 динара са ПДВ.
Средства предвиђена овим Програмом
распоређују се по носиоцима активности на
основу решења које доноси Градоначелник града
Зрењанина.
Реализацију овог Програма спроводе
Одељење за финансије и Одсек за заштиту и
унапређивање животне средине и у том смислу,
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овлашћени су да контролишу извршење радова и
да траже писмени извештај о утрошеним
средствима и извршеним радовима. Одељење за
финансије је у обавези да надлежном
Министарству поднесе Извештај о реализацији
програма и коришћењу финансијских средстава
до 31. марта 2017. године.
Уколико се приходи и примања Фонда у
току буџетске године не остварују у планираном
износу расходи ће се остваривати по
приоритетима које утврди Градоначелник града
Зрењанина, и то на основу обавеза утврђених
законом и раније утврђених уговорених обавеза.
Овај програм објавити у ''Службеном
листу града Зрењанина''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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