На основу члана 32. став 5. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник
РС”, бр. 36/09),
Министар животне средине и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ ПЛАНОВА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује садржај планова квалитета ваздуха
које доносе надлежни органи аутономне покрајине и/или надлежни орган јединице
локалне самоуправе (у даљем тексту: План), са циљем да се постигну утврђене
граничне или циљне вредности и прописани рокови, у складу са Законом о заштити
ваздуха (у даљем тексту: Закон).
Члан 2.
План садржи:
1) текстуални део;
2) графички приказ.
Информациона и студијска основа на којој се заснива План (у даљем тексту:
документациона основа) чини обавезни прилог Плана, који се не објављује али се
ставља на јавни увид.
Текстуални и графички делови Плана морају бити недвосмислено и јасно
повезани.
Члан 3.
Текстуални део Плана садржи следеће податке:
1) локацију подручја повећаног загађења:
(1) опис локације подручја за које се План доноси (насеље, град, регион,
односно зона или агломерација);
(2) локацију мерних станица (мапа, географске координате);
2) основне информације о зони и агломерацији:
(1) тип зоне или агломерације (градска, индустријска или рурална);
(2) опис граница зоне или агломерације;
(3) процену величине загађеног подручја (km2);
(4) податке о насељености и процену становништва изложеног загађењу;
(5) податке о постојећим привредним и стамбеним објектима и објектима
инфраструктуре;
(6) приказ климатских карактеристика са одговарајућим метеоролошким
показатељима;
(7) релевантне топографске податке;
(8) основне информације о врсти објеката или циљних група који захтевају
заштиту у зони или агломерацији;
3) врсту и степен загађења:
(1) листу загађујућих материја;

(2) концентрације забележене у току претходних година;
(3) технике коришћене за процену;
4) извор загађења:
(1) листу извора емисије у зони или агломерацији одговорних за загађење;
(2) укупну количину емисија из тих извора (у тонама по години);
(3) податке о главним изворима емисије из других региона и укупној
количини емисија из тих извора (у тонама по години), уколико су одговорни за
загађење, односно уколико утичу на Планом обухваћену зону;
5) анализу осталих фактора који су утицали на појаву загађења:
(1) податке о осталим факторима одговорним за загађење (нпр. преношење
загађујућих материја, укључујући прекогранично преношење, формирање
секундарних загађујућих материја у атмосфери);
(2) податке о могућим мерама за спречавање деловања осталих фактора;
6) опис мера које обухватају мере за спречавање или смањење загађења
ваздуха као и мере за побољшање квалитета ваздуха које су предузете пре
доношења Плана:
(1) локалне, регионалне, националне и међународне мере;
(2) забележене ефекте тих мера;
7) опис мера које обухватају мере за спречавање или смањење загађења
ваздуха као и мере за побољшање квалитета ваздуха које су предузете након
доношења Плана:
(1) списак и опис свих мера;
(2) распоред имплементације;
(3) процену планираног побољшања квалитета ваздуха и временског
периода потребног за достизање тих циљева;
8) опис мера, активности или пројеката који се планирају у дугорочном
периоду и рокове реализације и анализе ефеката;
9) органе и лица надлежне за спровођење плана, контролу планираних
мера и активности и развој.
Текстуални део Плана из става 1. овог члана може садржати и табеле,
графиконе, дијаграме и др.
Члан 4.
План може да садржи и мере прописане краткорочним акционим плановима,
као и специфичне мере намењене заштити осетљивих група становништва, посебно
деце.
У зонама и агломерацијама у којима је ваздух треће категорије доноси се
План квалитета ваздуха и у случајевима када су већ предузете дугорочне мере за
побољшање квалитета ваздуха, а загађење превазилази ефекте тих мера у складу са
Законом.

Члан 5.
Графички приказ Плана садржи:
1) границе подручја (зоне и/или агломерације) обухваћеног планом;
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2) копију генералног или просторног плана (у зависности од тога за коју
локацију се План доноси);
3) приказ података о насељености, концентрацији становништва;
4) приказ постојећих привредних и стамбених објеката и објеката
инфраструктуре;
5) диспозицију мерних станица;
6) диспозицију главних извора емисије одговорних за загађење;
7) остале прилоге према потреби плана.
План се приказује у размерама 1:2500, 1:5000 или 1:10000.
Члан 6.
Документациона основа Плана садржи:
1) акт о изради плана;
2) програм рада на изради плана;
3) истраживања, студије, анализе и друге подлоге припремљене за израду
плана на којима се заснивају планска решења;
4) податке о обављеном јавном увиду, стручној расправи, стручној контроли
и другим расправама о плану;
5) анализе и стручне подлоге од значаја за избор најповољнијих решења;
6) извод из просторног или генералног плана ширег подручја;
7) податке и ставове у вези са израдом плана из службених евиденција
органа, организација и предузећа;
8) податке о становништву и привреди од значаја за израду плана;
9) податке о оператерима којима је наложена израда плана оператера;
10) образложење плана са ставом обрађивача о свакој достављеној примедби
на план;
11) листу докумената, публикација и слично којима се поткрепљују подаци
наведени у плану;
12) периодичну анализу ефеката мера предузетих на основу Плана, а у
складу са роковима из члана 3. става 1 тач. 7) и 8) овог правилника.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-000203/2010-01
У Београду, 31. марта 2010. године

Министар,
др Оливер Дулић, с.р.
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