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Резиме: Рад обрађује резултате мониторинга ваздуха у Бањој Луци и указује на стање 
квалитета ваздуха и на предности аутоматског мониторинг система. Праћење квалитета 
ваздуха на локалитету Центар се ради уз помоћ аутоматске станице добијене у оквиру 
CARDS пројекта Европске Уније ''Подршка мониторингу ваздуха у Босни и 
Херцеговини''. Врши се праћење сумпор диоксида (SO2), азотних оксида (NO, NO2 и 
NOX), озона (O3), лебдећих честица испод 10 µm (ЛЧ), угљен моноксида (CO) и 
метеоролошких параметара (температура, притисак, брзина и смјер вјетра). Опрема је 
инсталирана 29. августа 2005. године, а резултати показују да је квалитет ваздуха 
промјенљив и зависи од потрошње енергената и интензитета саобраћаја на овом 
подручју. 
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Abstract: This paper deals with air monitoring in the Republic of Srpska results and indicates 
the state of air quality and the advantages of automatic monitoring system. Air quality 
monitoring in Centre locality is done by automatic station which is got by European Union 
CARDS project "Support to air monitoring Bosnia and Herzegovina". There has been done 
monitoring of sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NO, NO2 and NOx), ozone (O3), airborne 
substances under 10 µm (PM 10), carbon monoxide (CO) and meteorological parametres 
(temperature, pressure, speed and direction of wind). Equipment is installed on 29th August 
2005. and the results show that air quality is changeable and depends on energents' 
consumption and traffic intensity in this area. 
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УВОД 
 

Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ контролу и смањење 
садржаја штетних супстанци у њему. То смањење треба да буде до нивоа који се сматра 
сигурним у односу на непожељне утицаје које изазива загађени ваздух на људе и 
цјелокупан живи свијет. Ти нивои се називају стандарди за квалитет ваздуха. 
Промјенљиве величине при одређивању стандарда су врста полутаната, концентрација 
полутаната и вријеме експозиције човјека полутантима [1]. 

Праћење квалитета ваздуха се врши у већем дијелу свијета на локалном, 
нациналном и глобалном нивоу. Локално праћење квалитета ваздуха обухвата поједина 
урбана подручја, градове и њихову ближу околину, као и поједине области. Основни 
програм праћења квалитета ваздуха треба да обезбиједи битне податке потребне за 
израду стандарда за квалитет ваздуха и да омогући израду прихватљивог програма 
заштите квалитета ваздуха. Овај програм обухвата праћење садржаја главних полутаната 
у ваздуху: SO2, CO, NOX и фотохемијских оксиданатa. У истраживања, зависно од 
локалне индустрије, могу да се укључе и други полутанти. Метеоролошки параметри 
који се мјере су брзина и правац вјетра, а по могућности и температурне инверзије. Циљ 
основног праћења квалитета ваздуха јесте: праћење дугорочних трендова аерозагађења 
да би се утврдио степен побољшања или погоршања квалитета ваздуха у урбаним и 
индустријским срединама. Мјерења се обично врше на 3-4 мјерна мјеста сакупљањем и 
анализом 24-часовног узорка ваздуха. Да би се утврдили трендови загађења ваздуха, 
неопходни су подаци мјерења за најмање пет узастопних година. На основу добијених 
података и на основу поређења са стандардима просуђује се о квалитету ваздуха [1]. 
 
ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 

Програмско систематско мјерење загађености ваздуха на територији Бања Луке 
обезбјеђује остваривање више циљева: 
 
� праћење степена загађености ваздуха у односу на граничне вриједности имисије 

(ГВИ), 
� идентификација извора загађења или ризика, 
� предузимање превентивних мјера у сегментима значајним за заштиту ваздуха од 

загађивања, 
� информисање јавности и давање препорука за понашање у епизодама повећаног  

загађења ваздуха, 
� праћење трендова концентрација по зонама градске територије, 
� евалуација дуготрајних трендова загађења [2]. 
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ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 Праћење квалитета ваздуха на подручју Бање Луке је започето осамдесетих 
година прошлог вијека, када су рађене анализе сумпордиоксида (SO2) и чађи (црног 
дима). Временом се број анализираних параметара проширио на азотне оксиде (NOX) и 
угљен моноксид (CO). На подручју Републике Српске праћење квалитета ваздуха је 
најприје започело у Бањој Луци. Данас у Бањој Луци постоје двије савремене аутоматске 
мониторинг станице на локалитетима Центар и Лазарево. Уз помоћ ових аутоматских 
станице врши се праћење сумпор диоксида (SO2), азотних оксида (NO, NO2 и NOX), озона 
(O3), лебдећих честица испод 10 µm (ЛЧ), угљен моноксида (CO) и метеоролошки 
параметри (температура, вадушни притисак, брзина и смјер вјетра). На локалитету 
Лазарево се прати киселост падавина, односно pH вриједност. 
 Током 2005. године започето је и праћење полихлорованих бифенила (PCB), 
диоксина и других органохлорних контаминаната у Бањој Луци. Праћење ових 
полутаната се спроводи у оквиру пројекта ''APOPSBAL''. 
 Дневни, седмични и мјесечни извјештаји о квалитету ваздуха на подручју Града 
се достављају Градском еколошком инспектору, а мјесечни извјештаји достављају 
Хидрометеоролошком заводу Републике Српске, Министарству просторног уређења, 
грађевинарства и екологије и Цивилној заштити града Бање Луке. 
 
ЦИЉ РАДА 
 

Циљ рада је да се укаже на прве резултате мониторинга ваздуха аутоматском 
мониторинг станицом на локалитету Центар у Бањој Луци, као и да се укаже на стање 
квалитета ваздуха у ужем центру Града и на предности аутоматског мониторинг система. 
 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
 
 За праћење параметара загађења ваздуха (сумпор диоксида, азотних оксида, 
озона, лебдећих честица испод 10 µm и угљен моноксида) користи се опрема THERMO 
ELECTRON CORPORATION ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS [3]. 

Мониторинг концентрације SO2 се врши на анализатору за мјерење 
концентрације SO2, модел 43C (pulsed fluorescence SO2 analyzer) и метода UV 
флуоресценције, мјерног подручја 0-0,1/ 0,2, 0,5, 1, 2, 5 и 10 ppm.  

Мониторинг концентрације NOx врши се на анализатору за мјерење 
концентрације NO, NO2, NOx, APNA 360, модел 42C. За одређивање нивоа загађености  за 
NO, NO2, NOx  користи се метода  хемилуминисценције, мјерног подручја 0-0,1/0-0,2/0-
0,5/0-1,0/0-2/0-5/0-10 ppm. 

За праћење угљен моноксида користи се гас анализатор модел 48 C (MODEL 
48C GAS FILTER) и недисперзивна инфрацрвена спектрометријска метода (NPIR) 
мјерног подручја 0-2,5/  5, 10, 20, 50, 100 i 500 ppm. 
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Мониторинг имисије озона врши се фотометријском методом, мјерног подручја 
0-0,1/ 0,2, 0,5, 1, 2, 5 и 10 ppm, модел уређаја 49C. 
 За мониторинг лебдећих честица до 10µg/m3 користи се гравиметријска метода, 
уређајем FH 62 I-R (Particulate Monitor (SPM)). 

Резултати су поређени у складу са Одлуком о заштити ваздуха од загађивања на 
подручју општине Бања Лука (Сл. Гласник општине Бањалука број 13/89), према којој су 
одређене граничне вриједности за мјерење загађујућих материја (полутаната), изражених 
у µg/m3, при одређеним условима су представљење у сљедећој табели: 

 
Таб. 1.  Класе  квалитета  ваздуха у зависности од концентрације полутаната 

 
 
 

Концентрација 
полутаната изражена 

у µg/m3 

 
КЛАСА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

Прва класа 

(зона са 
незнатно 
загађеним, 
чистим 
ваздухом) 

Друга 
класа 

(зона 
угроженог 
подручја) 

Трећа класа 

(зона веома 
угроженог 
подручја) 

Четврта класа 

(зона 
критичних 
загађености) 

 
SO2 (сумпордиоксид) 

 
до 30 30 до 50 50 до 100 > 100 

 
NO2 (азотдиоксид) 

 
до 30 30 до 40 40 до 80 > 80 

 
СО (угљенмоноксид) 

 
до 1000 

1000 до 
2000 

2000 до 4000 > 4000 

 
Према Одлуци о заштити ваздуха од загађивања на подручју општине Бања 

Лука, за концентрације слиједећих полутаната: NO, NOX, O3 и  PM-10 није дефинисан 
највиши допуштени степен загађености који се може дозволити у атмосфери за одређену 
зону односно подручје и одређену класу квалитета ваздуха, те је кориштен Правилник о 
граничним вриједностима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС 39/05), у коме су горе 
поменути полутанти дефинисани на сљедећи начин: 

 
• За O3 - период узорковања је у трајању од 8 часова без дефинисања дозвољене 

концентрације за тај полутант; 
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• За NO – дефинисан је збирно као NOX; 
• За NOX – период узорковања је једна година и са просјечном годишњом 

концентрацијом 30 µg/m3; 
• Лебдеће честице – период узорковања је 24 часа са дефинисаном просјечном 

годишњом концентрацијом од 50 µg/m3. 
 
ПРЕДНОСТИ АУТОМАТСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА 
ВАЗДУХА 
 
 Аутоматски монитори као специфични, осјетљиви и поуздани инструменти 
широко се користе за праћење квалитета ваздуха, односно укључују у аутоматске 
мониторинг системе (слика 1.). 
 Подаци које даје мониторинг систем представљају стварне концентрације 
полутаната подручја које систем обухвата. Мјерења су тачна, осјетљива и прецизна, 
резултати су упоредиви и у складу су са међународним стандардима и домаћим важећим 
законским прописима у овој области. 
 Да би се испоштовали наведени захтјеви, број валидних података мора бити већи 
од 75-80% (губитак података да је мањи од 20) и могући губитак података мора бити 
равномјерно распоређен у току свих годишњих доба, тако да не смије бити велики 
губитак података у току једне сезоне. 
 Зависно од расположивих средстава треба ићи ка аутоматизацији цјелокупне 
мјерне мреже, чиме би се омогућило праћење дневних кретања концентрација, али не 
треба одбацивати ни класичне активне и пасивне методе, којима се добијају просјечне 
вриједности, које се могу поредити са граничним и препорученим вриједностима, те 
пратити просторна расподјела загађења [4]. 

Континуирано мјерење садржаја полутаната у ваздуху помоћу аутоматских 
уређаја омогућава праћење садржаја полутаната у току дужег временског периода, као и 
трендове везане за квалитет ваздуха одређеног подручја. 
 Мониторинг системи опремљени су аутоматским анализаторима, системом за 
пренос података и компјутерском обрадом података и омогућавају добијање квалитетних 
података о тренутном квалитету ваздуха дефинисаног подручја. 

Мониторинг системи имисије се користе за више намјена: 
 

• Праћење квалитета ваздуха одређеног подручја ради сагледавања стварног стања 
квалитета ваздуха и трендова његових промјена, а тиме и његовог утицаја на 
биосферу и здравље људи, 

• Праћење утицаја полутаната на квалитет ваздуха околног или даљег подручја 
ради предузимања одговарајућих превентивних или санационих мјера 
(термоенергетска постројења, погони хемијске процесне индустрије, топионице 
метала и др.), 



 138

• Праћење прекограничног утицаја емисије полутаната на квалитет ваздуха 
одређеног подручја,односно утицаја емитера полутаната који су на већој 
удаљености, а чије емитоване полутанте ваздушне струје доносе на одређено 
подручје, 

• Сагледавање основног стања квалитета ваздуха ради планирања нових 
постројења (емитера полутаната) у одређеном подручју, односно сагледавања 
капацитета локалног екосистема за прихватање нових полутаната и њихов 
утицај на ближу и даљу околину [1]. 

 
 
 

 
 

Слика 1. Аутоматски систем за мониторинг ваздуха у Бањој Луци 
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РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 
 Резултати просјечних вриједности праћених полутаната су представљени за 
период од октобар 2005. до марта 2006. године са локалитета Центар у Бањој Луци, 
добијени уз помоћ аутоматског мониторинг система. 
 

Табела 2. Просјечне концентрације полутаната по појединим мјесецима 

Параметри 
µg/m3 

X XI XII I II III пр. вр. 

SO2 3 7 15 16 18 10 12 

 
NO 

 
22 

 
43 

 
31 

 
37 

 
17 

 
12 

 
27 

NO2 29 37 40 44 31 52 39 

NOX 62 103 88 100 57 56 78 

CO 1659 3767 5295 7055 1740 1018 3422 

03 21 13 19 19 42 58 29 

ЛЧ 10 50 100 118 103 89 78 90 

   
 Просјечне концентрације сумпор диоксида за истраживани период су сврстале 
квалитет ваздуха анализираног локалитета у прву класу квалитета ваздуха тј. у зону са 
незнатно загађеним, чистим ваздухом, у односу на овај параметар. 
  Просјечне годишње вриједности NOX  дозвољене Правилником [5] су 30 µg/m3. 
Полугодишње праћење квалитета ваздуха, углавном у зимском периоду (септембар-
март), показује повећане вриједности (78 µg/m3), што указује на опрез повећаног 
загађења. Очекује се да ће у љетном периоду ове вриједности бити ниже, што ће утицати 
на годишњи просјек и на побољшање квалитета ваздуха. На ово указује и податак да су 
највеће вриједности NOX заступљене у периоду октобар-јануар када су најниже 
температуре и повећана потрошња енергената. 
 Квалитет ваздуха на локалитету Центар према просјечним концентрацијама 
азотдиоксида се кретао у границама друге класе квалитета ваздуха.   
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 По присутности угљенмоноксида на праћеном локалитету карактеристичне су 
повишене вриједности. Максимална концентрација угљенмоноксида је износила 7055 
µg/m3 у јануару 2006. године, што сврстава квалитет ваздуха у четврту класу, односно 
зону критичне загађености, али још није прекорачена висока вриједност од 1000 µg/m3 
како то прописује Правилник [5]. 
 Највећа концентрација озона је забиљежена у марту 2005. године,  58 µg/m3. 
Правилником није дефинисана гранична вриједност ваздуха за озон, већ је дата граница 
од 150 µg/m3 која не смије бити прекорачена више од 21 пут у календарској години за 
период узорковања од 8 часова. Због тога се добијене мјесечне вриједности не могу 
поредити са датим стандардом. 
 На овом локалитету су изузетно високе граничне концентрације лебдећих 
честица, чак два пута веће од просјечне годишње вриједности од 50 µg/m3, по 
Правилнику, а највеће су забиљежене у периоду октобар-јануар. 
  
ЗАКЉУЧАК 
 
 Не може се са сигурношћу дати оцјена квалитета ваздуха на локалитету Центар 
у Бањој Луци, јер је период праћења је веома кратак и односи се само на зимски период 
једне године. Ипак може се констатовати да SO2 и NO2 сврставају квалитет ваздуха у 
прву односно другу класу квалитета ваздуха, што је на задовољавајућем нивоу, поготово 
што се ради о зимском периоду праћења. По концентрацији CO квалитет ваздуха није на 
задовољавајућем нивоу и сврстава се просјечно у трећу класу, тј. зону веома угроженог 
подручја за овај полугодишњи зимски период. 
 Погоршања квалитета ваздуха су евидентирана у периоду октобар-јануар, што се 
може довести у везу са повећањем потрошње енергената за загријавање домаћинстава и 
повећаног интензитета саобраћаја на овом локалитету због измјене регулације саобраћаја 
током изградње дионице пута које се дешавало у посматраном периоду. 
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