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Општи подаци о овлашћеној стручној организацији која врши 

мерења 

 

Назив ЗАШТИТА НА РАДУ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

„БЕОГРАД“ ДОО 

  

Седиште Београд 

  

Адреса Дескашева 7, 11000 Београд 

  

Телефон 011 241 8155 

  

Факс 011 241 8992 

  

Лице за контакт Миодраг Пергал, доктор хемијских наука 

  

E-mail m.pergal@zastitabeograd.com 

 

Општи подаци о оператеру и постројењу у коме се врше мерења 

 

Назив „Завод за јавно здравље“ Ваљево 

  

Седиште Владике Николаја 5; 14000 Ваљево 

  

Адреса мерења Владике Николаја 5; 14000 Ваљево 

  

Матични број - 

  

Датум регистрације - 

  

Моб. телефон +381 (0) 62 202 726 

       

Лице за контакт Мирјана Стевановић 

  

E-mail ekonomskasl@zzjzvaljevo.co.rs 
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Опис макролокације и микролокације стационарног извора 

загађивања 

Приказ макролокације стационарног извора загађивања 
 

Завод за јавно здравље Ваљево се налази на углу улица Владике Николаја и Поп Лукине, која је 

уједно део пута Лајковац - Бајина Башта. У непосредном окружењу се налазе разна предузећа и 

стамбени објекти као и река Љубостиња. 

 

 
Слика 1. Приказ макролокације стационарног извора загађивања 
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Приказ микролокације стационарног извора загађивања 
 

Завод за јавно здравље - Ваљево чине: центар за контролу и превенцију болести, центар за 

хигијену и хуману екологију, центар за микробиологију, центар за промоцију здравља и АПО 

здравствене заштите и ИИБ у здравству, служба за правне, економско-финансијске и техничке 

послове, у згради се налази и котларница. У кругу завода се налази паркинг. 

 

 
Слика 2. Приказ микролокације стационарног извора загађивања 
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Опис стационарног извора загађивања у којем се врши мерење 

Опис индустријског комплекса 
 

Предмет испитивања била је котларница која поседује два топловодна котла (котлови 1 и 2). 

Произведена топлота се користи за потребе грејања објекта.    

Подаци о стационарном извору загађивања 
 

Оба котла као енергент користе чврсто гориво – угаљ (мрки угаљ Бановић и лигнит Колубара). 

Технички подаци о котловима и припадајућим горионицима приказани су у следећој табели: 

 

Подаци о котловима и 

горионицима 
  Котао 1 Котао 2 

Произвођач котла Центрометал 

Тип котла EKO-CKS EKO-CKP 110 

Година производње котла 2008. 2014. 

Серијски број котла 00511 1830600006954 

Снага котла 150 kW 90 - 110 kW 

Капацитет максималан 

Максимални/Радни притисак 4 /1,8  bar 2,5 /1,8  bar 

Максимална/Радна температура 90 / 60 
0
C 

Гориво Угаљ – Колубара, Бановић 

Уређај за смањење емисије нема 

 

 

 
Слика 3. Котлови 

Опис технолошког процеса стационарног извора загађивања у којем се врши мерење 
 

Котларница поседује два котла који служе за производњу топле воде за загревање комплекса при 

чему се користи процес сагоревања горива у ложишту котла. Сагоревањем горива издвајају се 

штетне материје у виду отпадног гаса, доминантне штетне материје које се емитују преко димњака 

у ваздух околине из процеса сагоревањасу пре свега гас угљен моноксид. 
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Подаци о уређајима за смањење емисија 
 

Котларница не поседује уређаје за смањење емисије загађујућих материја у ваздух. 

 

 

Време рада стационарног извора загађивања 

 

Година почетка рада 

стационарног извора 

загађивања 

Јавно здравље ВА К1 : 2008. 

Јавно здравље ВА К1: 2014. 

Дневно, месечно, годишње 

радно време 
пон – пет 05 - 13 h у току грејне сезоне,  

 

 

Подаци о емитерима и мерним местима 
 

Мерно место се налази у унутрашњости котларнице, на косом делу димног канала пре уласка у 

верикално постављени заједнички зидани емитер. Мерно место не испуњава захтеве стандарда 

SRPS EN 15259 по положају мерног места, али испуњава услове стандарда да је угао струјања гаса 

мањи од 15 % у односу на осу емитера, да нема негативног струјања гаса, да је минимална брзина 

струјања гаса већа од границе детекције и да је однос највеће и најмање вредности брзине струјања 

мањи од 3:1. Ови услови омогућавају релевантност прикупљених података. 

 

Ознака 

стационарног извора 

загађивања:  

Јавно здравље ВА 

К1 

 
Слика 4. Приказ поступка мерења 

Облик:  Кружни 

Димензије: Ф = 0,22 m 

Висина емитера: 
17 m од пода 

котларнице  

Висина мерног 

места: 

1,4 m од пода 

котларнице 

Координате: 
N 44⁰16'27,67" 

E 19⁰52'56,67" 

Положај мерног 

места је усклађен са 

стандардом: 

Мерно место није 

усклађено са 

стандардом SRPS 

EN 15259 по 

положају мерног 

места 

Прикључци за 

узорковање: 
Један мерни отвор 

 

Радна платформа: Под котларнице  

Приступ мерном 

месту: 
Са пода котларнице 

Ограничења за 

особље и/или мерну 

опрему: 

нема  
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Мерно место се налази у унутрашњости котларнице, на хоризонталном делу димног канала пре 

уласка у верикално постављени заједнички зидани емитер. Мерно место не испуњава захтеве 

стандарда SRPS EN 15259 по положају мерног места, али испуњава услове стандарда да је угао 

струјања гаса мањи од 15 % у односу на осу емитера, да нема негативног струјања гаса, да је 

минимална брзина струјања гаса већа од границе детекције и да је однос највеће и најмање 

вредности брзине струјања мањи од 3:1. Ови услови омогућавају релевантност прикупљених 

података. 

 

 

Ознака 

стационарног извора 

загађивања:  

Јавно здравље ВА 

К2 

 
Слика 5. Приказ мерног места на емитеру К2 

Облик:  Кружни 

Димензије: Ф = 0,25 m 

Висина емитера: 
17 m од пода 

котларнице  

Висина мерног 

места: 

1,2 m од пода 

котларнице 

Координате: 
N 44⁰16'27,67" 

E 19⁰52'56,67" 

Положај мерног 

места је усклађен са 

стандардом: 

Мерно место није 

усклађено са 

стандардом SRPS 

EN 15259 по 

положају мерног 

места 

Прикључци за 

узорковање: 
Један мерни отвор 

 

Радна платформа: Под котларнице  

Приступ мерном 

месту: 
Са пода котларнице 

Ограничења за 

особље и/или мерну 

опрему: 

нема  

  

                                     
                                                       Слика 6. Приказ заједничког емитра 
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План, место и време мерења 

Правни основ за мерење емисије 
 

Основ за мерење емисије је захтев корисника, Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у 

ваздух из стационарних извора загађивања (Службени гласник РС 5/2016); Уредба о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени 

гласник РС 6/2016), Прилог 3, А), Део I. 

 

 

Врста периодичног мерења је повремено мерење. 

Стационарни извор загађивања је извор са претежно непроменљивим условима рада. 

 

Датум извршеног мерења: 18.12.2019: Јавно здравље ВА К1 

                    Јавно здравље ВА К2 

Време извршеног мерења: 10:00 - 14:30 

Место извршеног мерења: Завод за јавно здравље Ваљево, Владике Николаја 5, 14000 

Ваљево 

  

Загађујуће материје које се мере: 

 

 

 1. Угљен моноксид 

 2. Прашкасте материје 

  

Број узорака за све загађујуће материје: 3 узорка за све загађујуће материје и слепа проба за 

прашкасте материје.    
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Подаци о примењеним стандардима за мерења, мерним 

поступцима и врстама мерних уређаја 
 

 

Испитивани 

параметар 

Пропис или 

стандард 

Опрема и 

инструменти 
Серијски број инструмента 

Температура отпадних 

гасова  
Упутство 5 (1) 

Изокинетички 

узоркивач TCR 

TECORA Isostack 

Basic;   Аналитичка 

вага Kern ABJ 100-5M 

527331T 

Брзина струјања 

отпадног гаса 

SRPS ISO 

10780:2010 (1) 

Изокинетички 

узоркивач TCR 

TECORA Isostack 

Basic;   Аналитичка 

вага Kern ABJ 100-5M 

527331T 

Запремински проток 
SRPS ISO 

10780:2010 (1) 

Изокинетички 

узоркивач TCR 

TECORA Isostack 

Basic;   Аналитичка 

вага Kern ABJ 100-5M 

527331T 

Кисеоник 
SRPS EN 

14789:2017 (1) 

Гасни анализатор 

HORIBA PG-350E 
CNAWU7JM 

Угљен моноксид  
SRPS EN 

15058:2017 (1) 

Гасни анализатор 

HORIBA PG-350E 
CNAWU7JM 

Прашкасте материје 
SRPS EN 13284-

1:2017  

Изокинетички 

узоркивач TCR 

TECORA Isostack 

Basic;   Аналитичка 

вага Kern ABJ 100-5M 

527331T;   WB1560061 

Упутство 5 - Упутство произвођача за изокинетички узоркивач Isostack Basic HV, Tecora, Italy 

(1) - Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 и 

(узорковање)  

 Опис равни узимања узорака 

 

Стационарни извор загађивања: Јавно здравље ВА К1 

Попречни пресек Кружни 

Димензије емитера Ф = 0,22 m 

Висина емитера 17 m од пода котларнице  

Висина мерног места 1,4 m од пода котларнице 

Број линија за узорковање 1 

Број тачака узорковања по равни за 

гасове 
1 

 

Раван узорковања је смештена на равном хоризонталним делу стационарног извора загађивања 

константног облика и попречног пресека,довољно је удаљена од било каквих препрека које могу 

изазвати промену у току отпадног гаса . Тачке узорковања су лоциране у линијама за узорковање у 

центру попречног пресека и ексцентрично према предњем и задњем делу зида стационарног 

извора загађивања на подједнакој међусобној удаљености. Позиција тачака узорковања је одређена 
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на основу критеријума да тачке узорковања не смеју да буду на мањој удаљености од 3% од 

дужине линије за узорковање у односу на зидове стационарног извора загађивања. 

 

Стационарни извор загађивања:   Јавно здравље ВА К2 

Попречни пресек Кружни 

Димензије емитера Ф = 0,25 m 

Висина емитера 17 m од пода котларнице  

Висина мерног места 1,2 m од пода котларнице 

Број линија за узорковање 1 

Број тачака узорковања по равни за 

гасове 
1 

 

Раван узорковања је смештена на равном косом делу стационарног извора загађивања константног 

облика и попречног пресека,довољно је удаљена од било каквих препрека које могу изазвати 

промену у току отпадног гаса . Тачке узорковања су лоциране у линијама за узорковање у центру 

попречног пресека и ексцентрично према предњем и задњем делу зида стационарног извора 

загађивања на подједнакој међусобној удаљености. Позиција тачака узорковања је одређена на 

основу критеријума да тачке узорковања не смеју да буду на мањој удаљености од 3% од дужине 

линије за узорковање у односу на зидове стационарног извора загађивања. 

Опис начина одређивања испитиваних параметара 
 

Угљен моноксид 

 

Концентрација угљен моноксида се мери NDIR методом на начин што је NDIR анализатор 

укомбинован са екстрактивним системом за узорковање и системом за кондиционирање. 

Репрезентативан узорак гаса је узет из емитера уз помоћ сонде и преко линије узорковања и 

система за кондиционирање спроведен до анализатора. Добијене вредности су забележене и 

меморисане од стране система за електронску обраду података. Концентрација угљен моноксида 

се мери у јединицама запремине и изражава у mg/m
3
 употребом стандардних фактора конверзије. 

 

Kисеоник 

 

Позната запремина ваздуха је узоркована из емитера у унапред одређеном временском периоду и 

при контролисаном протоку. Филтер одваја честице прашине пре него што се отпадни гас не 

кондиционира и дође до анализатора. Да би се из гаса који долази до анализатора уклонила 

евентуална кондензација, гас мора проћи кроз кондиционер који хлађењем гаса уклања евентуалну 

кондензацију. Парамагнетска метода је базирана на томе да магнетско поље јако привлачи 

молекуле кисеоника. Парамагнетски анализатори су укомбиновани са екстрактивним системом за 

узорковање и кондиционером. Репрезентативни узорак гаса узоркован је уз помоћ сонде из 

емитера и спроведен је до анализатора пролазећи кроз целу линију узорковања и кондиционер. 

Добијене вредности су забележене и меморисане од стране система за електронску обраду 

података. 

 

Прашкасте материје – ISO 9096   

 

Узима се узорак из тока гаса на одређеним тачкама узорковања у одређеном временском периоду, 

користећи изокинетички контролисану брзину струјања гаса. Мери се запремина узоркованог гаса, 

а претходно измерени филтер, на коме се задржавају прашкасте материје, се поново суши и мери. 

На основу измерене масе прикупљених прашкастих материја и запремине узоркованог ваздуха 

израчунава се концентрација прашкастих материја у отпадном гасу. 
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М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Horiba 

Назив PG – 350E 

Серијски број CNAWU7JM 

Техничке карактеристике 

 

Мерне компоненте: NOx/SO2/CO/CO2/O2; 

Аналитички принципи:  

 NOx: Хемилуминисценција, 

 SO2, CO: NDIR, 

 CO2: NDIR, 

 O2: Парамагнетизам; 

Референтне методе: DIN EN 15267 - 3, DIN EN 14181, DIN EN 15058 

(CO) DIN EN 14789 (O ), DIN EN 14792 (NOx); 

Опсези: 

 NOx : 0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm 

 SO2 : 0-50 /100/200/ 500 ppm 

 CO : 0-60 /100/200/500/ 1000 ppm 

 CO2 : 0-10/20/30 vol% 

 O2 : 0-5/10/25 vol%; 

Поновљивост: 

 ±0.5% пуне скале (NOx : ≥100 ppm опсег / CO : ≥1000 ppm 

опсег), 

 ±1.0% пуне скале (Осим наведеног); 

Линеарност: ±2.0% пуне скале; 

Дрифт: ±1.0% пуне скале / дневно (SO2: ±2.0% пуне скале / дневно; 

Време одзива (Т90): 

 10 – 30 sec., 

 SO2: 180 sec. или мање; 

Проток узоркованог гаса: око 0.5 L/min.; 

Амбијентална температура: 5-40°C; 

Амбијентална релативна влажност ваздуха: Max. 80%, за температуре 

до 31°C; 

Ел. енергија: AC 100 V - 240 V 50 Hz/6 0 Hz; 

Потрошња ел. енергије: 160 VA at regular time, maximum 220 VA; 

Димензије: 300 (W) x 520 (D) x 2 65 (H) mm; 

Тежина: 16 kg; 

Специфични услови узоркованог гаса: Температура: < 40°, Влага: 

испод амбијенталне термалне сатурације, Прашина: 0.1 g/m3 или 

мање, Притисак: . 0 98 kPa, без присуства корозивних гасова. 

Подаци о калибрационим гасовима (±2%): 

 CO : 763 / 3700 ppm, 

 CO2 : 24,5  vol%, 

 O2 : 20,3 vol%, 

 Нула: чист азот. 

Подаци о подешеном мерном опсегу: 

 CO : 2000 / 5000 ppm, 

 CO2 : 30 vol%, 

 O2 : 25 vol%. 
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У Р Е Ђ А Ј   З А   У З И М А Њ Е   У З О Р А К А  

 

Произвођач TCR TECORA 

Назив Isostack basic 

Серијски број 527331T 

Техничке карактеристике 

 
 

 

Диференцијални притисак Питоове цеви: опсег (0 – 3556 

Pa); прецизност (< 500 Pa ± 5%, > 500 Pa ± 1,5%); 

резолуција (0,1 Pa). 

Апсолутни притисак (амбијента и димњака): опсег  

(0 – 103,5 kPa); прецизност (± 1%); резолуција (0,05 kPa). 

Температурни конектор, термопар тип К: опсег  

(-20 – 1200 
o
C); прецизност (0,7 %); резолуција (0,01 

o
C). 

Контрола тока: електронска аутоматска регулација 

мерења запремине; мерење сувог гаса са тачношћу већом 

од ± 2%. 

Вентил: неповратни вентил на улазу за гас пречника  

25 mm, дужине 50 mm, пнеуматски конектори од 

фибергласа. 

Термопар тип К: стандард (IEC 584-2, 1982); опсег  

(-20 – 1200 
o
C); прецизност (1,5 

o
C (-20 – 375

o
C), 0,004·t 

(> 375 
o
C)). 

Pt 100 терморезистор: стандард (DIN IEC 751 класа Б, 

1983); опсег (-30 – 500 
o
C); прецизност (0,5 

o
C  

(-30 – 50 
o
C), 0,8 

o
C (50 – 100 

o
C), 1,2 

o
C (> 100 

o
C)). 

- Тип сонде: „in-stack“, 

- Пречник усисне дизне: 7,6 mm 

- Опис коришћених филтера: кварцна вуна 

- Температура сушења филтера/раствора пре 

узорковања: 160 
o
C, 

- Температура сушења филтера/раствора након 

узорковања: 160 
o
C. 

 

М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Shimadzu 

Назив BL – 3200 H 

Серијски број D449000827 

Техничке карактеристике 

 

Максимална мерена маса: 3200 g 

Очитавање масе: 0.01 g 

Поновљивост: σ ≤ 0.01 g 

Линеарност: ± 0.03 g 

Време стабилизације: 1.0 − 1.2 sec 

Радни услови: 5 – 40 °C 
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М Е Р Н И   У Р Е Ђ А Ј  

 

Произвођач Kern& Sohn GmbH 

Назив ABJ 100-5M 

Серијски број WB1560061 

Техничке карактеристике 

 

 

Максимална мерена маса: 101 g 

Очитавање масе: 0,00001 g 

Репродуктивност: 0,05 g 

Линеарност: ± 0,15 mg 

Време стабилизације: 10 s 

 

Класа верификације: I 

Верификациона вредност: 1 mg 

 

Радни услови: 10 – 30 
o
C, до 80% влажности ваздуха 
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Опис услова у току мерења 

Опис услова рада стационарног извора загађивања у току мерења 
 

 

Врсте горива и њихова утрошена количина 

 

Као гориво се користи мрки угаљ Бановић и Колубара сушени лигнит. Просечна потрошља износи 

30 -35 t годишње за оба котла. 

 

Садржај нечистоћа у гориву које су битне за емисију 

 

Подаци о испитивању квалитета горива нису били доступни од стране корисника. 

Одступања од стандарда мерења и плана мерења 

 

Нема одступања од плана мерења.  
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Закључак 
 

 

Стационарни извор загађивања: Јавно здравље ВА К1 

 

Концентрација угљен моноксида не прекорачује вредност прописану Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени 

гласник РС 6/2016), Прилог 3, А) Део I. 

 

Концентрација прашкастих материја не прекорачује вредност прописану Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени 

гласник РС 6/2016), Прилог 3, А), Део I. 

 

На основу резултата мерења стационарни извор загађивања „Јавно здравље ВА К1“ је усклађен са 

захтевима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 

из постројења за сагоревање (Службени гласник РС 6/2016). 

 

 

 Стационарни извор загађивања: Јавно здравље ВА К2 

 

Концентрација угљен моноксида не прекорачује вредност прописану Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени 

гласник РС 6/2016), Прилог 3, А), Део I. 

 

Концентрација прашкастих материја не прекорачује вредност прописану Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање (Службени 

гласник РС 6/2016), Прилог 3, А), Део III. 

 

На основу резултата мерења стационарни извор загађивања „ Јавно здравље ВА К2“ је усклађен 

са захтевима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 

ваздух из постројења за сагоревање (Службени гласник РС 6/2016). 
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Прилози 
 

 

Уз овај извештај достављени су следећи прилози: 

 

- Извештај о испитивању бр. 24-1-1885/19-02 

- План мерења 

- Дозвола Министарства заштите животне средине којим је  

Заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ доо овлашћена за мерење емисије 

из стационарних извора загађивања 
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У изради извештаја учествовали: 

 

 

1. Милош Гајић дипл.хем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Заменик технички одговорног лица 

 

__________________________________ 

Миодраг Пергал, доктор хемијских наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Документ се може репродуковати само у целости. 


