
 

Чл. 19.  Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Сл. гл. РС” бр.11/10 и 75/10) 

 

Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност 

Члан 19. 

Концентрације опасне по здравље људи за сумпор диоксид, азот диоксид и приземни озон у 
ваздуху дате су Прилогу XIV Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се 
извештава јавност, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

У случају када се прекорачи концентрација приземног озона о којој се извештава јавност дата у 
Прилогу XIV Одељак Б ове уредбе или било која концентрација опасна по здравље људи из става 1. овог 
члана потребно је предузети неопходне кораке у циљу обавештавања јавности путем радија, телевизије, 
новина или интернета. 

Обавештавање јавности 

Члан 20. 
 

Подаци о концентрацијама загађујућих материја из члана 7. став 1. ове уредбе су доступни 
јавности и објављују се на веб страници Агенције за заштиту животне средине, односно на веб страници 
надлежног органа аутономне покрајне и надлежног органа јединице локалне самоуправе. 
 Надлежни орган је дужан да обавештава јавност о подацима из става 1. овог члана када дође до 
прекорачења толерантне вредности и путем других електронских или писаних медија. 
 Подаци из става 1. и 2. овог члана морају бити јасни, разумљиви и доступни на захтев јавности. 
 

 
ПРИЛОГ XIV 

 
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И  

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ О КОЈИМА СЕ  ИЗВЕШТАВА ЈАВНОСТ 
 

ОДЕЉАК А 
 
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУМПОР ДИОКСИДА И АЗОТ ДИОКСИДА ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 
 
Концентрације опасне по здравље људи мере се током три узастопна сата на локацијама 
репрезентативним за квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 km2, или у зонама 
или агломерацијама, ако је њихова површина мања. 
 
Загађујућа материја Концетрација опасна по здравље људи 
Сумпор диоксид 500 µg/m3 
Азот диоксид 400 µg/m3 

 
 
ОДЕЉАК Б 
 
КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПРИЗЕМНОГ ОЗОНА ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ О 
КОЈИМА СЕ ИЗВЕШТАВА ЈАВНОСТ  
 
Сврха Период усредњавања Граница 
Обавештење 1 сат 180 µg/m3 
Упозорење 1 сат (1) 240 µg/m3 

 
(1) У циљу примене члана 33. Закона о заштити ваздуха, утврђују се или предвиђају прекорачења ове 
границе у току три узастопна сата. 
 
 
 
 


