
Документација потребна за подношење захтева за издавање дозволе за мерење квалитета 

ваздуха   

  

•Захтев за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха (нивоа загађујућих материја у ваздух)   

  

1) Попуњени обрасци из Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета 

ваздуха и дозволе за мерење емсије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, 

број 1/12);   

  

2) Пропратна документација:  а) У Прилогу 1, уз Табелу 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ 

ВРШИ МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, потребно је приложити:  - Извод о регистрацији привредног 

субјекта  - Решење о регистрацији привредног субјекта   

  

б) У Прилогу 1, уз Табелу 2. ОБЈЕДИЊЕНИ ПОДАЦИ О КАДРУ, потребно је приложити:   

  

- Правилник о систематизацији и организацији радних места  - Фотокопију радне књижице (одакле 

се виде подаци о школској и стручној спреми и подаци о запослењу и стажу, за сваког од 

наведених запослених)   

  

в) У Прилогу 3, уз Табелу 1. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ЗА МЕРЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА (главни уређаји 

и опрема за мерење), потребно је приложити:   

  

- Упутство за наведени уређај или стандардна оперативна процедура коју лабораторија користи 

при раду са уређајем   

  

г) Уз Прилог 4, ПОДАЦИ О ПРОСТОРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА МЕРЕЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, 

потребно је приложити:  - Скица лабораторије са означеним просторијама и легендом ознака   

  

д) Фотокопија репрезентативне понуде и уговора   

  

ђ) Документ којим се доказује да се одређивање мерних места и локација за узимање узорака 

врши у складу са прописом којим се уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха;   

  



е) Стандардна оперативна процедура или упутство за обезбеђивање квалитета података према 

захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и документ о успешно обављеном међулабораторијском 

испитивању;   

  

ж) Примерак Извештаја о извршеном мерењу нивоа загађујућих материја у ваздуху   

3) Списак загађујућих материја за чије мерење и узорковање тражите дозволу са приложеним 

актом о акредитацији, и метода испитивања за сваку наведену загађујућу материју   

  

4) Доказ о уплаћеној административној такси од 13.130,00 динара на:  

 жиро рачун број: 840-742221843-57   

модел: 97   

позив на број: 50-016   

  

Напомена:  У случају измена података наведених у важећој дозволи за мерење квалитета ваздуха 

(нивоа загађујућих материја у ваздух), подноси се захтев за ревизију дозволе.   

  

Том приликом, уз захтев за ревизију дозволе подносе се попуњени обрасци из Правилника и 

пропратна документација, који се односи на измену података, као и доказ о уплаћеној 

административној такси од 3.800,00 динара на:   

  

жиро рачун број: 840-742221843-57   

модел: 97   

позив на број: 50-016   

  

 


