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Активности Агенције

мониторингмониторинг

““... ... СпровођењеСпровођење државногдржавног мониторингамониторинга

квалитетаквалитета ваздухаваздуха ии водавода, , 

укључујућиукључујући спровођењеспровођење прописанихпрописаних

ии усаглашенихусаглашених програмапрограма

заза контролуконтролу квалитетаквалитета ваздухаваздуха, , 

површинскихповршинских водавода ии подземнихподземних

водавода првепрве изданииздани ии падавинападавина... ... ““



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

* 139 * 139 профилапрофила нана рекамарекама,, 31 31 нана акумулакумул.. ии језеримајезерима

* 33 * 33 извориштаизворишта ии 68 68 пијезометарапијезометара

* 85 * 85 профилапрофила седиментаседимента

* * укупноукупно 7300 7300 узоракаузорака,, окооко 250.000 250.000 параметарапараметара//годгод..

* * новинови програмпрограм: 49 : 49 станицастаница надзорногнадзорног

ии 90 90 оперативногоперативног мониторингамониторинга

* * ИСИС квалитетаквалитета водавода –– одод узоркаузорка додо извештавањаизвештавања



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводеваздухваздух

* 40 * 40 аутоматскихаутоматских станицастаница

* 1 * 1 мобилнамобилна лабораторијалабораторија

* 5 * 5 локацијалокација мануелномануелно

* 158 * 158 анализатораанализатора + + метеометео параметрипараметри

* 90% * 90% обезбеђеностиобезбеђености нана 51% 51% анализатораанализатора

* 1.245.000 * 1.245.000 појединачнихпојединачних часовчасов. . вредностивредности



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводеваздухваздух

поленполен

* 10 * 10 станицастаница

* 8 * 8 новихнових уу последњепоследње 4 4 годинегодине

* 12 * 12 уу системусистему прикупљањаприкупљања податакаподатака

* 24 * 24 алергенаалергена

* 36 * 36 недељанедеља праћењапраћења годишњегодишње



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

земљиштеземљиште

ваздухваздух
поленполен

* * законсказаконска регулативарегулатива –– мониторингмониторинг земљиштаземљишта

* * методологијаметодологија заза систематскосистематско праћењепраћење

* * инвентаринвентар контаминиранихконтаминираних локацијалокација

* 2012. * 2012. формирањеформирање националненационалне лабораторијелабораторије

ии успостављањеуспостављање мониторингамониторинга земљиштаземљишта



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

земљиште

ваздухваздух

притисципритисци

емисијеемисије

отпадотпад

поленполен* 271 * 271 постројењепостројење извештаваизвештава заза

НационалниНационални регистаррегистар

* 149 * 149 емисијеемисије уу ваздухваздух, 94 , 94 индустријскеиндустријске водеводе,,

78 78 комуналнекомуналне водеводе

* * генерисањегенерисање отпадаотпада 628 628 предузећапредузећа

* 653 * 653 обвезникаобвезника заза амбалажуамбалажу



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

земљиштеземљиште

ваздухваздух

притисципритисци

емисијеемисије

отпадотпад EMCEMC

поленполен
* * ЦентарЦентар заза управљањеуправљање животномживотном срединомсредином

* * билатералнабилатерална помоћпомоћ НорвешкеНорвешке

* * сарадњасарадња саса RECREC--омом

* * повезивањеповезивање привредапривреда –– АгенцијаАгенција

* * управљањеуправљање ресурсимаресурсима + + извештавањеизвештавање

* 4 * 4 предузећапредузећа укљученаукључена

* * јошјош 6 6 предузећапредузећа уу 2012.2012.



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

земљиште

ваздухваздух

притисципритисци

емисијеемисије

отпадотпад EMCEMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTRPRTR

поленполен* * информациониинформациони системсистем регистрарегистра извораизвора загађивањазагађивања

* * апликацијаапликација заза попуњавањепопуњавање формулараформулара

* * порталпортал заза достављањедостављање ии верификацијуверификацију податакаподатака

* * националнонационално ии PRTR PRTR извештавањеизвештавање



Активности Агенције

мониторингмониторинг
воде

земљиште

ваздух

притисципритисци

емисијеемисије

отпад EMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTR

лабораторијалабораторија
полен

* * физичкофизичко--хемијскихемијски параметрипараметри водавода ии ваздухаваздуха

* * токсиколошкитоксиколошки параметрипараметри ICP/MS, GC/MS, LC/MSICP/MS, GC/MS, LC/MS

* * биолошкибиолошки елементиелементи квалитетаквалитета водавода

* * физичкофизичко--хемијскихемијски ии токсиколошкитоксиколошки параметарапараметара

уу седиментуседименту

* * системсистем менаџментаменаџмента квалитетомквалитетом премапрема

стандардустандарду СРПССРПС ИСОИСО 17025:200617025:2006



Активности Агенције

мониторинг
воде

земљиште

ваздух

притисципритисци

емисије

отпадотпад EMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTRPRTR

лабораторијалабораторија
калибрацијакалибрација

полен

* * самосталнасамостална калибрацијакалибрација 18 18 станицастаница

* * акредитацијаакредитација премапрема ISO 17025ISO 17025

* * обезбеђивањеобезбеђивање следљивостиследљивости

националнихнационалних еталонаеталона

* * новелирањеновелирање опремеопреме ии раднихрадних еталонаеталона



Активности Агенције

притисципритисци

емисијеемисије

отпад EMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTR

лабораторија

стањестање

калибрација

““... ... ПрикупљањеПрикупљање ии обједињавањеобједињавање

податакаподатака оо животнојживотној срединисредини, , 

њиховуњихову обрадуобраду ии израдуизраду

извештајаизвештаја оо стањустању животнеживотне

срединесредине ии спровођењуспровођењу

политикеполитике заштитезаштите животнеживотне срединесредине... ... ““

мониторинг
воде

земљиште

ваздух
полен



Активности Агенције

водеводе

притисци

емисијеИС РИЗ

лабораторијалабораторија

индикаторииндикатори

стањестање

калибрацијакалибрација

земљиште

ваздух
полен

земљиште

ваздух
полен

мониторинг

* * НационалнаНационална листалиста 86 86 индикатораиндикатора

* 52 * 52 индикатораиндикатора обрађенаобрађена

* 8 * 8 тематскихтематских целинацелина: : ваздухваздух ии

климаклима, , квалитетквалитет водавода, , отпадотпад, , 

бидоверзитетбидоверзитет, , шумарствошумарство, , 

земљиштеземљиште ии пољопривредапољопривреда, , 

притисципритисци, , финансирањефинансирање

отпад EMC
PRTR



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

земљиште

ваздухваздух

притисци

емисије

отпад EMC

ИС РИЗ

PRTR

лабораторија

индикатори

стање

извештавањеизвештавање

калибрација
поленполен

информациониинформациони системсистем

““... ... РазвојРазвој, , усклађивањеусклађивање ии вођењевођење

националногнационалног информационогинформационог системасистема

заштитезаштите животнеживотне срединесредине ((праћењепраћење стањастања

чинилацачинилаца животнеживотне срединесредине крозкроз индикатореиндикаторе

животнеживотне срединесредине, , ии дрдр.)... .)... ““



Активности Агенције

воде

притисци

емисије

отпад EMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTR

лабораторија

индикатори

стање

извештавањеизвештавање
EionetEionet RSRS

информациониинформациони системсистем

* * сарадњасарадња саса ЕвропскомЕвропском агенцијомагенцијом

заза животнуживотну срединусредину

* * приоритетниприоритетни токовитокови податакаподатака

* 75% * 75% испуњавањаиспуњавања обавезаобавеза уу статусустатусу

земљеземље сарадницесараднице

* * НационалниНационални EionetEionet порталпортал

земљиште

мониторинг
ваздух

полен
калибрација



Активности Агенције

мониторингмониторинг
водеводе

земљиште

ваздухваздух
лабораторија

индикаторииндикатори

стање

извештавањеизвештавање
EionetEionet RSRS

CSICSI

поленполен
калибрација

* 37 (33) Core Set Indicators* 37 (33) Core Set Indicators

* * пројекатпројекат ЕЕАЕЕА заза ЗападниЗападни БалканБалкан

* 20 * 20 индикатораиндикатора: : пољопривредапољопривреда, , ваздухваздух, , 

биодиверзитетбиодиверзитет, , климаклима, , енергијаенергија, , земљиштеземљиште, , 

транспорттранспорт, , отпадотпад, , водеводе

информациониинформациони системсистем

притисци

емисијеИС РИЗ

отпад EMCотпад PRTR



Активности Агенције

мониторинг
воде

лабораторија
калибрација

индикатори

стање

извештавањеизвештавање
EionetEionet RSRS

CSICSI
SOER+SenseSOER+Sense

информациониинформациони системсистем

земљиште

ваздух
полен

притисци

емисијеИС РИЗ

EMCотпад PRTR

* * првипрви путпут директнодиректно учешћеучешће: State : State 

and Outlook European Environment 2010and Outlook European Environment 2010

* Sense * Sense пројекатпројекат –– националнинационални порталпортал

* * датдат доприносдопринос попо тритри тематскетематске

целинецелине: : заједничкезаједничке теметеме, , разноликостразноликост,,

флексибилностфлексибилност



Активности Агенције

притисципритисци

емисијеемисије

отпадотпад EMCEMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTRPRTR

индикатори

стање

извештавањеизвештавање
EionetEionet RSRS

CSICSI
SOER+SenseSOER+Sense

WebWeb

информациониинформациони системсистем

* * квалитетквалитет ваздухаваздуха уу реалномреалном временувремену

* * квалитетквалитет водавода, , поленполен, SWQI, , SWQI, депониједепоније

* 148.000 * 148.000 посетапосета годишњегодишње

* 394.000 * 394.000 прегледанихпрегледаних странастрана

* 30% * 30% новихнових посетапосета

* * повећањеповећање одод 66% 66% годишњегодишње

мониторинг
земљиште

ваздух
полен

воде

лабораторија
калибрација



Агенција за заштиту животне средине

мониторингмониторинг
водеводе

земљиштеземљиште

ваздухваздух

притисципритисци

емисијеемисије

отпадотпад EMCEMC

ИСИС РИЗРИЗ

PRTRPRTR

лабораторијалабораторија
калибрацијакалибрација

индикаторииндикатори

стањестање

извештавањеизвештавање
EionetEionet RSRS

CSICSI

NFP+NRCNFP+NRC

поленполен

SOER+SenseSOER+Sense

АМСКВАМСКВ

обновљивиобновљиви ресурсиресурси

биодиверзитетбиодиверзитет

ловстволовство

шумарствошумарство

пољопривредапољопривреда

риболовриболов

CORINECORINE

климатскеклиматске променепромене

SEISSEIS

амбалажаамбалажа

букабука

WebWeb

CLRTAPCLRTAP

GHGGHG

биолошкебиолошке анализеанализе

акредитацијаакредитација

токовитокови отпадаотпада

информациониинформациони системсистем

коришћењкоришћењее земљиштаземљишта

контаминираниконтаминирани локалитетилокалитети

индустријаиндустрија

енергетикаенергетика

туризамтуризам

урбанизацијаурбанизација

економскиекономски инструментиинструменти

акцидентиакциденти



Агенција за заштиту животне средине

ХВАЛАХВАЛА НАНА ПАЖЊИПАЖЊИ!!


