
ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ

Краљево, 5. октобар 2016                                                                                                     Елена Јанковић

Further Implementation of the IPPC/IE Directive in the 
Intensive Rearing of Poultry and Pigs

ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ



Загађујућа материја јесте свака материја (унета директно или индиректно од стране човека у 
ваздух) присутна у ваздуху, која има штетне ефекте по здравље људи и животну средину у 
целини;



ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

 Заштиту ваздуха
 Заштиту озонског омотача
 Прекогранично загађење ваздуха
 Спровођење одредби Конвенције о прекограничном преношењу загађујућих материја у

ваздуху (ЦЛРТАП) и пратећих протокола (Протокол о тешким металима, POPs протокол и
Гетеборшки протокол )

 Спровођење одредби Бечке конвенције о заштити озонског омотача и Монтреалског
протокола о супстанцама које оштећују озонски омотач

Законодавни оквир обухвата девет директива и тринаест уредби ЕУ
 Квалитет ваздуха,
 Индустријско загађење
 Климатске промене.



ЕУ ПРОПИСИ

 Директива 2008/50/ЕЗ о квалитету амбијенталног ваздуха и чистијем ваздуху за Европу;
 Директива 2004/107/EЗ о арсену, кадмијуму, живи, никлу и полицикличним ароматичним угљоводоницима

у амбијенталном ваздуху;
 Директива 2001/81/ЕЗ о максималним националним емисија за одређене загађујуће материје у атмосфери;
 Директива 1994/63/ЕЗ о контроли емисија испарљивих органских једињења (VOC) насталих као резултат

складиштења бензина и његове дистрибуције од терминала до бензинских станица;
 Директива 2009/126/ЕЗ о фази II сакупљања бензинских пара приликом пуњења моторних возила горивом

на бензинским станицама;
 Директивa 2001/80/ЕЗ о ограничењу емисија одређених загађујућих материја у ваздух из великих

постројења за сагоревање
 Директивa 1999/13/ЕЗ о ограничењу емисија испарљивих органских једињења због коришћења органских

растварача у неким процесима (активностима) и постројењима;
 Директива о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ;
 Директива 2006/40/ЕЗ о емисијама из климатизационих система моторних возила и измене и допуне

Директиве Савета 70/156/ЕЕЗ.



НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13)

 Транспонује и даје правни основ за транспоновање одредби директива и уредби ЕУ
 Уређује управљање квалитетом ваздуха
 Одређује мере, начин организовања и контролу спровођења заштите и побољшања квалитета

ваздуха

ИЗУЗЕТАК ОД ПРИМЕНЕ: Одредбе овог закона не примењују се на загађења проузрокована
радиоактивним материјама, индустријским удесима и елементарним непогодама.

Заштиту и побољшање квалитета ваздуха обезбеђују:

 Република Србија;
 аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе;
 привредна друштва, предузетници, као и друга правна и физичка лица.



ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

Мере превенције и санације,Члан 55.
• Постројење мора да се пројектује, гради и/или производи, опрема, користи и одржава тако 

да не испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности 
емисије.

• Уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите 
или до поремећаја технолошког процеса, због чега долази до прекорачења граничних 
вредности емисије, оператер је дужан да квар или поремећај отклони, односно прилагоди 
рад насталој ситуацији или да обустави технолошки процес, како би се емисија свела на 
дозвољене границе у најкраћем року.

• У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху оператер 
је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да предузме техничко-технолошке 
мере или да обустави технолошки процес, како би се концентрације загађујућих материја 
свеле на прописане граничне вредности.

• Оператер стационарног извора загађивања, код кога се у процесу обављања делатности могу 
емитовати гасови непријатног мириса, дужан је да примењује мере које ће довести до 
редукције мириса иако је концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод 
граничне вредности емисије.



ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

Обавезе оператера, Члан 58.

Оператер је дужан да:

1) податке о стационарном извору загађивања и свакој његовој промени (реконструкцији) достави Министарству, односно Агенцији, надлежном органу
аутономне покрајине и

надлежном органу јединице локалне самоуправе;

2) обезбеди редовни мониторинг емисије и да о томе води евиденцију;

3) обезбеди континуална мерења емисије када је то прописано за одређене загађујуће материје и/или изворе загађивања самостално, путем аутоматских
уређаја за континуално

мерење, уз сагласност Министарства;

4) обезбеди контролна мерења емисије преко овлашћеног правног лица, ако мерења емисије обавља самостално;

5) обезбеди прописана повремена мерења емисије, преко овлашћеног правног лица, два пута годишње, уколико не врши континуално мерење емисије;

6) обезбеди праћење квалитета ваздуха по налогу надлежног инспекцијског органа, самостално или преко овлашћеног правног лица;

7) води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења и достави податке у форми прописаног
извештаја Министарству, односно Агенцији, надлежном органу аутономне покрајине и надлежном органу јединице локалне самоуправе и то за мерења из
става 1. тач. 2) и 3) овог члана једном у три месеца у року од 15 дана од истека тромесечја, за мерења из става 1. тачка 5) овог члана у року од 30 дана од дана
извршеног мерења, за мерења на годишњем нивоу у виду годишњег извештаја најкасније до 31. јануара текуће године за претходну календарску годину;

8) води евиденцију о врсти и квалитету сировина, горива и отпада у процесу спаљивања;

9) води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањивање емисије загађујућих материја, као и мерних уређаја за мерење емисије.

Оператер је дужан да о свом трошку спроведе мере за смањење емисија загађујућих материја утврђених планом за своје стационарне изворе загађивања
ваздуха.



МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

• Уредба о граничним вредностима емисија  загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање ( Сл. Гласник бр. 6/16)

• Уредба о граничним вредностима емисија  загађујућих материја у ваздух из стационарних 
извора загађивања, осим  из постројења за сагоревање ( Сл. Гласник бр. 111/15)

• Уредба о мерењима емисије из стационарних извора загађивања ( Сл. Гласник бр. 5/16)
• УРЕДБУ о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха „Сл. Гласник РС “, бр. 11/10, 

75/10 и 63/13)

Референтна документа:

 Директива Европског Парламента и Савета 2001/80/ЕЗ од 23. октобра 2001. године о ограничењу
емисија одређених загађујућих материја у ваздух из великих ложишта (LCP директива);

 Директива Европског Парламента и Савета 2001/81/ЕЗ од 23. октобра 2001. године о максималним
националним емисија за одређене загађујуће материје у атмосфери (NEC директива);

 Техничке инструкције за контролу квалитета ваздуха, 2002. година (Technical Instructions on Air
Quality Control - ТА LUFT 2002).



ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ- ФАРМЕ



УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА  ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ 
ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ ( Сл. Гласник бр. 6/16)

МАЛА ПОСТРОЈЕЊА

• Постојеће мало постројење је постројење за сагоревање које поседује употребну дозволу издату пре дана ступања на снагу ове 
уредбе, а у недостатку употребне дозволе грађевинску дозволу или које је пуштено у рад пре дана ступања на снагу ове уредбе;

• Када су два или више одвојених старих и постојећих великих, средњих и малих постројења изграђена на начин да се њихови 
отпадни гасови испуштају кроз заједнички димњак, таква постројења се сматрају једним постројењем за сагоревање.

• Мала постројења за сагоревање , су она постројења која производе топлотну енергију за загревање домаћинстава и грејање 
санитарне воде за домаћинства и чија је топлотна снага мања од:

1) 1 MWth при коришћењу чврстог горива -чврста горива: дрво и дрвни отпад настао при механичком третману дрвета ако је садржај 
влаге у дрвету у односу на масу влажног дрвета мањи од 20%, осим ако се употребљава у постројењима којa су наведенa од стране
произвођача као погодна за примену горива са већим садржајем влаге; брикети и пелети oд дрвета; угаљ, кокс и брикети од угља са 
садржајем сумпора мањим од 1% масе горива;

2) 5 MWth при коришћењу течног горива-течна горива: гасно уље екстра лако EVRO EL, у складу са прописом којим се уређују 
технички и други захтеви које морају да испуњавају течна горива нафтног порекла која се користе као енергетска горива која се
стављају у промет на тржиште Републике Србије, које је намењено за употребу као гориво за грејање, као и друге врсте течних горива: 
метанол, етанол, сирова биљна уља, метилестар из биљних уља, уколико емисија није већа од граничне вредности емисије прописане 
за мала постројења при потрошњи гасног уља екстра лако EVRO EL;

3) 10 МWth при коришћењу гасовитог горива- природни гас или течни нафтни гас.



УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА  ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ 
ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ ( Сл. Гласник бр. 6/16)

МАЛА ПОСТРОЈЕЊА- СРЕДЊА ПОСТРОЈЕЊА

Под малим постројењима за сагоревање подразумевају се и:

1) постројења која користе чврсто гориво за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, при чему се тако добијена топлота користи за обављање 
технолошких процеса, посредно сушење или друге поступке прераде предмета или материјала, под условом да је њихова топлотна снага мања од 1 MWth;

2) постројења која користе течно или гасовито гориво за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије, при чему се тако добијена топлота користи за грејање 
домаћинстава и пословног простора, грејање санитарне воде за домаћинства и пословни простор, под условом да њихова топлотна снага не прелази вредности из става 3. 
овог члана 

На мала постројења за сагоревање која користе друго гасовито гориво осим природног гаса или течног нафтног гаса примењују се граничне вредности емисије прописане за
средња постројења за сагоревање.

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА МАЛА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ- ПРИЛОГ III

Средњим постројењима за сагоревање сматрају се она постројења топлотне снаге мање од 50 МWтх која користе следећа наведена горива, и то:

1) чврста горива: нафтни кокс, угаљ, кокс и брикети од угља са садржајем сумпора већим од 1% масе горива, биомаса, дрво и дрвни отпад настао при
механичком третману дрвета ако је садржај влаге у дрвету у односу на масу влажног дрвета 20% и већи, који се употребљавају у постројењима које је
произвођач навео као погодна за примену горива са већим садржајем влаге;

2) течна горива: уље за ложење средње ЕВРО С, уље за ложење средње С и уље за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С у складу са
прописом којим се уређују технички и други захтеви које морају да испуњавају течна горива нафтног порекла која се користе као енергетска горива која се
стављају у промет на тржиште Републике Србије и друге врсте течних горива, као што су: биогориво из биолошке прераде отпада, као и масти и уља из
прехрамбене индустрије;

3) гасовита горива: коксни гас, синтетски гас, рафинеријски гас, гас из високих пећи, биогас, депонијски гас, гас из третмана отпадних вода и каптажни гас.

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА МАЛА СРЕДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ- ПРИЛОГ II



• УРЕДБА О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА  ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У 
ВАЗДУХ, ОСИМ  ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ( Сл. Гласник бр. 111/15)

ПРИЛОГ 2.

ОПШТЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА

Граничне вредности емисије за укупне прашкасте 
материје

Граничне вредности емисије за укупне прашкасте 
материје у отпадном гасу су:

- 20 mg/нормални m3 за масени проток већи или 
једнак 200 g/h

- 150 mg/нормални m3 за масени проток мањи од 
200 g/h

СИЛОСИ, МЛИНОВИ....



ДИФУЗНЕ ЕМИСИЈЕ

Дифузни извор (емитер) је извор загађивања код кога се загађујуће материје испуштају у ваздух из 
недефинисаних испуста, тј. без одређеног испуста/димњака (уређаји, површине и друга места)
• Метан – цревна ферментација хране/ складиштење стајњака
• Амонијак- складиштење стајњака
• Азот субоксид/ Азот моноксид- складиштење стајњака
• Неметанске лако испарљиве органске материје- несварени протеини-зграде за смештај/ складиштење 

стајњака
• Суспендоване чврсте честице- храна/ стеља ( слама)/ перје/ кожа/ фекалије
Главни извори:
 Исхрана стоке
 Начин одржавања околине и гајење стоке
 Складиштење стајњака
 Боравак животиња на отвореном
 Примена стајњака на локацији постројења



УРЕДБА О МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ИЗ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА
( Сл. Гласник бр. 5/16)

Мерење емисије загађујућих материја врши се као:
гаранцијско

1) периодично мерење
повремено- врши се два пута у току календарске године, од којих 

једно повремено мерење у првих шест календарских месеци, а друго повремено мерење у других шест календарских месеци.

контролно

2) континуално мерење
• Одређивање положаја и опремљености репрезентативних мерних места за периодично и континуално мерење 

емисије врши овлашћено правно лице у складу са захтевима и препорукама стандарда SRPS EN 15259
• Извештај о обављеном периодичном мерењу- овлашћено правно лице- Министарству, односно Агенцији за 

заштиту животне средине, нaдлежном оргaну aутономне покрaјине и нaдлежном оргaну јединице локaлне 
сaмоупрaве



ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 
ФАРМА  „ЗАЛИВНО ПОЉЕ“

На фарми се греју четири објекта за чување животиња помоћу осам истоветних грејача ваздуха који сагоревају гас. 
Снага једног грејача износи 184 кW. Уз сваки објекат налази се по једна кућица-топлана у којој се налазе по два 
грејача. Ови грејачи греју и удувавају ваздух у две одвојене секције унутар зграде тако да се користе по два по згради. 
Објекти се користе за узгој прасића па се греју током целе године. Потрошња гаса се мери на свакој кућици за пар 
грејача, а зависи од температуре ваздуха у објекту, температуре спољашњег ваздуха и задатог протока ваздуха. 
Просечна потрошња гас на годишњем нивоу износи око 550000 м3. Сваки грејач има свој посебан емитер, али на 
њима до сада није мерена емисија загађујућих материја које настају при сагоревању. Према УРЕДБИ О ГРАНИЧНИМ 
ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ ("Сл. 
гласник РС", бр. 6/2016) требало би да се изводе два пута годишње. 

•
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