
При лог 1.

ТЕХ НИЧ КИ УСЛО ВИ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ МО НИ ТО РИН ГА

Спро во ђе ње мо ни то рин га от пад них во да вр ши се на осно ву 
прет ход но при ку пље них ин фор ма ци ја. Сле де ће ин фор ма ци је су 
нео п ход ни пред у сло ви за спро во ђе ње мо ни то рин га от пад них во да:

1) ин фор ма ци је о про из вод њи у по го ну за вре ме спро во ђе ња 
мо ни то рин га;

2) ин фор ма ци је о по ре клу (ме сту на стан ка) от пад них во да у 
про из вод ном про це су (про це сне, рас хлад не, ре цир ку ла ци о не, са-
ни тар не);

3) ин фор ма ци је о ре жи му ра да (ујед на чен, про мен љив-се зон-
ски, рад у јед ној, две  или три сме не);

4) ин фор ма ци је о бро ју и ло ка ци ји ис пу ста от пад них во да;
5) ин фор ма ци је о ди на ми ци ис пу шта ња от пад них во да;
6) ин фор ма ци је о по стро је њу за пре чи шћа ва ње или пред-

трет ман от пад них во да.

При лог 2.

УЗОР КО ВА ЊЕ ОТ ПАД НИХ ВО ДА

1. Ме сто узор ко ва ња от пад них во да 

По треб но је да ме ста узор ко ва ња от пад них во да бу ду: 
1) ла ко до ступ на (да су у не по сред ној бли зи ни ко му ни ка ци о-

них пу те ва) и ви дљи во озна че на;
2) оси гу ра на од по пла ва; 
3) огра ђе на и обез бе ђе на због си гур но сти и без бед но сти мер-

не опре ме ко ја се ко ри сти при ли ком ду жег вре мен ског пе ри о да 
ме ре ња;

4) на од ре ђе ној уда ље но сти од из ли ва у при јем ник (вод но те-
ло) или ка на ли за ци ју, ка ко би се спре чио мо гу ћи ути цај по врат не 
во де из из ли ва.

Ме сто за ме ре ње мо ра би ти опре мље но и уре ђе но та ко: 
1) да обез бе ди узор ки ва чу при ступ у до вољ но ши ро ком шах-

ту, пе ња ли це или мер де ви на ма и са до вољ но про сто ра на дну шах-
та, да омо гу ћи рад узор ки ва ча, ако се опре ма не мо же мон ти ра ти 
са вр ха шах та;

2) да омо гу ћи ин ста ла ци ју од го ва ра ју ће опре ме за узи ма ње 
узо ра ка и за мо гућ ност те рен ског ме ре ња;

3) да омо гу ћи ме ре ње про то ка, ако је опре ма за ме ре ње ин-
ста ли ра на на дру гом ме сту, али је по ве за но са ме стом узор ко ва-
ња та ко да омо гу ћи исто вре ме но узор ко ва ње и ме ре ње про то ка. 
У слу ча ју да то ни је мо гу ће, на мер ном ме сту мо ра се обез бе ди ти 
ла ми нар но стру ја ње, при че му ду жи на рав ног де ла до вод не це ви 
пред мер ним ме стом мо ра би ти ба рем де сет пу та ве ћа од преч ни ка 
це ви;

4) да се на мер ном ме сту обез бе ди до вољ на ду би на от пад них 
во да (нај ма ње 5 cm) ка ко би се до пу сти ло ко ри шће ње под вод не 
сон де (сен зо ра) за ме ре ње или по ста вља ње уси сне це ви за узор-
ко ва ње;

5) да се на уда ље но сти не ве ћој од 5 m од мер ног ме ста угра-
ди во до вод на сла ви на и елек трич не утич ни це за на па ја ње мер не 
опре ме и обез бе ђи ва ња осве тље ња мер ног ме ста са елек трич ном 
енер ги јом на по на 220 V и 15 А; 

6) пре о по ру чу је се да се из вр ши мон та жа опре ме и сред ста-
ва за гру бу об ра ду от пад них во да (нпр. мре жа), пре мер ног ме ста 
(шахт) за узи ма ње узо ра ка ка ко би се то ком при ку пља ња узо ра ка, 
из бе гла кон та ми на ци ја мер них сон ди и за че пље ње це ви за узи ма-
ње узор ка (плат но, па пир, ка ба сти от пад, муљ, итд..).

2. Ком по зит ни узо рак 

Вр сте ком по зит ног узор ка у за ви сно сти од вре мен ског пе ри-
о да узор ко ва ња су:

 – 24-ча сов ни ком по зит ни узо рак, ко му нал них од но сно тех но-
ло шких от пад них во да је ме ша ви на по је ди нач них узо ра ка узе тих 
у то ку 24 h, про пор ци о нал них вре ме ну у слу ча ју кон стант ног про-
то ка или про пор ци о нал но про то ку у слу ча ју ка да за пре ми на ис пу-
ште них от пад них во да зна чај но ва ри ра то ком вре ме на узор ко ва ња. 
Ако је узо рак про пор ци о на лан вре ме ну, вре ме из ме ђу по је ди на чих 
узи ма ња јед на ких ко ли чи на узо ра ка не сме би ти ду же од 60 min.

 – 6-ча сов ни ком по зит ни узо рак ко му нал них от пад них во да је 
ме ша ви на по је ди нач них узо ра ка узе тих у то ку 6 h, про пор ци о нал-
них вре ме ну у слу ча ју кон стант ног про то ка или про то ку у слу ча ју 
ка да за пре ми на ис пу ште них от пад них во да зна чај но ва ри ра то ком 
вре ме на узор ко ва ња. Узор ко ва ње се вр ши то ком нај ве ћих днев них 
ис пу шта ња ко му нал них от пад них во да. Ако је узо рак про пор ци о-
на лан вре ме ну, вре ме из ме ђу по је ди на чих узи ма ња јед на ких ко ли-
чи на узо ра ка не сме би ти ду же од 30 min. 

 – Ако је од ре ђе но 6-ча сов но вре ме узор ко ва ња, за уре ђај ко ји 
ис пу шта ин ду стриј ску от пад ну во ду, усло ви су исти као у прет-
ход ној тач ки са мо што се у не ким слу ча је ви ма вре ме узор ко ва ња 
мо же про ду жи ти у за ви сно сти од ди на ми ке про из вод ње (нпр. пра-
ње по го на, дис кон ти на ло ис пу шта ње от пад них во да итд.).

 – 2-ча сов ни ком по зит ни узо рак от пад них во да је ме ша ви на 
јед на ке ко ли чи не од нај ма ње пет тре нут них узо ра ка от пад не во де 
узе тих на истом ме сту узор ко ва ња у ро ку од нај ви ше два са та, у 
раз ма ку од 15 min или се вр ши про пор ци о нал но про то ку у слу ча ју 
ка да за пре ми на ис пу ште них от пад них во да зна чај но ва ри ра то ком 
вре ме на узор ко ва ња и то у раз ма ку не ма њем од 5 min;

Ка да је ак том ко јим се уре ђу ју ГВЕ про пи са но 24-ча сов но 
вре ме узор ко ва ња ком по зит ног узор ка за уре ђај ко ји пре чи шћа ва 
ин ду стриј ску от пад ну во ду, над ле жни ор ган мо же вод ном до зво-
лом или ин те гри са ном до зво лом, скра ти ти вре ме узор ко ва ња:

 – на 14-ча сов но вре ме за ком по зит ни узо рак, ако се у том 
вре ме ну ис пра зни ви ше од 85% про сеч не днев не за пре ми не пре-
чи шће них от пад них во да. У том слу ча ју из ра чу на ва ње се вр ши на 
осно ву го ди шње ко ли чи не от пад них во да за по стро је ња за пре чи-
шћа ва ње ин ду стриј ских от пад них во да,

 – на 6-ча сов но вре ме за ком по зит ни узо рак, ако се у том вре-
ме ну ис пра зни ви ше од 75% про сеч не днев не за пре ми не пре чи-
шће них от пад них во да. У том слу ча ју из ра чу на ва ње се вр ши на 
осно ву го ди шње ко ли чи не от пад не во де ко ја се пре чи шћа ва на по-
стро је њу за пре чи шћа ва ње от пад них во да.

3. Ми ни ма лан број узор ко ва ња код пе ри о дич них  
ме ре ња

Та бе ла 2.1.:  Учесталостмерењаивремеузорковања
закомуналнеотпадневодеитехнолошкеотпадне
водесадоминантниморганскимоптерећењем

Ка па ци тет ко му нал ног  
по стро је ња за пре чи шћа ва ње 
от пад них во да из ра жен у ЕС 

(екви ва лент ста нов ник)

Уче ста лост ме ре ња основ них 
и спе ци фич них па ра ме та ра 

(број мерења на годину  
дана)(1), (2)

Пе ри од узор ко ва ња
ре пре зен та тив ног 

узор ка
(часови)

< 50 1 ме ре ње го ди шње 2
50 –999 2 ме ре ња у то ку го ди не 2
1000 –1999 3 ме ре ња у то ку го ди не 6

2000 –9999 пр ве го ди не 12 ме ре ња  
го ди шње(3) 24

10000 –49 999 12 ме ре ња го ди шње 24
>50 000 24 ме ре ња го ди шње 24

(1) Пр во ме ре ње мо ра се спро ве сти на кон проб ног ра да. 
(2) Пр ва го ди на ра да је пр ва ка лен дар ска го ди на по до би ја њу рад не до зво ле
(3) Ако се пр ве го ди не ис пи ти ва ња до ка же да ква ли тет пре чи шће не во де не пре ла-

зи гра нич не вред но сти еми си је за за га ђу ју ће ма те ри је на ве де не у ак ту ко јим се 
уре ђу ју ГВЕ, на ред них го ди на вр ши се ана ли за са мо 4 узор ка. Ако у то ку јед не 
од на ред них го ди на је дан од 4 узор ка не ис пу ња ва гра нич не вред но сти еми си је 
за за га ђу ју ће ма те ри је на ве де не у овој уред би, уче ста лост се вра ћа на 12 узо ра ка 
го ди шње.

Та бе ла 2.2.:  Годишњаучесталостмерењаииспитивања
заосталетехнолошкеотпадневоде
садисконтинуалнимиспуштањем

Про ток  
от пад них во да 

на по је ди нач ном 
из ли ву

(l/s)

От пад не во де ко је са др же  
опа сне ма те ри је Оста ле от пад не во де

Го ди шњи 
број узо ра ка

Уче ста лост 
ис пи ти ва ња

Го ди шњи 
број узо ра ка

Уче ста лост  
ис пи ти ва ња

< 50 4 јед ном у три 
ме се ца 3 јед ном у че ти ри 

ме се ца

50 –99 6 јед ном у два 
ме се ца 4 јед ном у три 

ме се ца

100 –499 12 јед ном ме сеч но 6 јед ном у два 
ме се ца

≥ 500 24 два пут ме сеч но 12 јед ном ме сеч но



При лог 3.

РЕ ФЕ РЕНТ НЕ МЕ ТО ДЕ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ МО НИ ТО РИН ГА 
ОТ ПАД НИХ ВО ДА

На зив па ра ме тра Ре фе рент на ме то да1) Опис ме то де
ОП ШТИ ПО СТУП ЦИ
Узор ко ва ње,
Смер ни це за из ра ду про-
гра ма узи ма ња узо ра ка и 
по ступ ке узи ма ња узо ра ка, 
Смер ни це за узи ма ње узо-
ра ка от пад них во да, 
Узимање узорака за мик-
робиолошке анализе 

SRPS ISO 5667-1:2007

SRPS ISO 5667-10:2007

SRPS EN ISO -19458:2009

Смер ни це за за шти ту и 
ру ко ва ње узор ци ма во де 

SRPS ISO 5667-3: 2007

Про ток Ме ре ње про то ка у отвор-
ним ка на ли ма
Мерење у Вентурјевом 
каналу
Мерење у отвореним 
каналима по Допллеру

SRPS EN ISO 6817:2012 Мерење протока у цеви на 
слободној површини

Хомогенизација узорака У присутности лакоис-
парљивих материја изводи 
се хомогенизација у 
затвореним судовима и на 
хладном

ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ
Температура воде и 
ваздуха

SRPS H.Z1.106:1970

pH-вредност SRPS H.Z1.111:1987 Електрометријски
Растворени кисеоник SRPS EN 25814:2009 Електрохемијски
Електропроводљивост SRPS EN 27888:1993 Кондуктометријски
Суспендоване честице SRPS EN 872:2008

SRPS H.Z1.160:1987
Филтрирање кроз филтере 
стакленим влакнима
Гравиметријски

Таложиве материјe Запремина таложеним 
материја  по двосмисле-
ним таложењу

Суви остатак, жарени 
остатак, губитак жарењем
Обојеност SRPS EN ISO 7887:2013 Спектрофотометрија 
ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ ДЕГРАДАЦИЈЕ
Одређивање инхибиције 
покретљивости Daphnia 
magna Straus (Cladocera, 
Crustacea)  – Испитивање 
акутне токсичности 

SRPS EN ISO 6341:2014 Утврђивање ЕC 50, 24-ча-
совни тест

Процена потпуне аеробне 
биоразградивости орган-
ских једињења у воденој 
средини  – Статичка проба 
(метода по Zahn-Wellensu)

SRPS EN ISO 9888:2009
Утврђивање процента би-
олошке разградње и упо-
ређивање са количином 
раствореног органског 
угљеника (или ХПК)

МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ
Цревне ентерококе SRPS EN ISO 7899-1:2009

SRPS EN ISO 7899-2:2010
Минијатуризована метода 
(највероватнијег броја) 
инокулацијом течне 
подлоге
Метода мембранске 
филтрације

Escherichia coli и коли-
формне бактерије

SRPS EN ISO 9308-3:2009
SRPS EN ISO 9308-1:2010

Минијатуризована метода 
(највероватнијег броја)
Метода мембранске 
филтрације

НЕОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ
Алуминијум SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
SRPS EN ISO 12020:2008

ICP-AES 
ICP-МS
AAS

Антимон SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Арсен SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Бакар SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Баријум SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Берилијум SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Бор SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

На зив па ра ме тра Ре фе рент на ме то да1) Опис ме то де
Цинк SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
ICP-AES
ICP-МS

Кадмијум SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Кобалт SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Калијум SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Хром  – укупна количина SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009
SRPS EN 1233:2008

ICP-AES
ICP-МS
AAS

Хром  –  шестовалентни SRPS H.Z1.104:1984 Спектрофотометријски са 
дифенилкарбазидом

Манган SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Молибден SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Никл  SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Селен SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Сребро SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Олово SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-МS

Талијум SRPS EN ISO 17294-2:2009 AAS  – Обрада електро-
термичком  техником 

Телур SRPS EN ISO 17294-2:2009 ICP-МS
Титан SRPS EN ISO 11885:2011 ICP-AES
Ванадијум SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
ICP-AES
ICP-МS

Волфрам SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS EN ISO 17294-2:2009

ICP-AES
ICP-AES

Гвожђе SRPS EN ISO 11885:2011
SRPS ISO 6332:2002

ICP-AES
Спектрофотометријски са 
1,10  феналтрилона

Жива SRPS ISO 12846:2013
SRPS EN 1483:2008
SRPS EN 12338:2008

AAS  – са  и без обогаћи-
вања
AAS
Обогаћивање амалгами-
рањем

ОСТАЛНИ НЕОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ
Хлор  – слободни SRPS EN ISO 7393-2:2009

SRPS EN ISO 7393-1:2009
Колориметријски
Титриметријски

Хлор  – Укупни SRPS EN ISO 7393-2:2009
SRPS EN ISO 7393-1:2009

Колориметријски
Титриметријски

Укупна количина азота SRPS EN 12260:2008 Оксидација до оксида 
азота

Амонијачни азот SRPS ISO 5664:1992
SRPS ISO 7150-1:1992
SRPS ISO 6778:1992
SRPS EN ISO  
11905-1:2009
SRPS H.Z1.184:1974

Дестилација и титрација
Спектрофотометријски  – 
мануелна
Електометријски  – јон 
селективна електрода.
Оксидационом дигестијом
Спектрофотометријски са 
Неслеровим реагенсом

Нитритни азот SRPS EN 26777:2009
SRPS EN ISO  
10304-1:2009

Спектрофотометријски
Јонском хроматографијом

Нитратни азот SRPS EN ISO  
10304-1:2009
SRPS ISO 7890-3:1994

Јонском хроматографијом
Спектрофотометрија 
са сулфо-салицилном 
киселином

Циjанид  – укупни SRPS H.Z1.139:1984
SRPS EN ISO  
14403-1:2013
SRPS EN ISO  
14403-2:2013

Спектрофотометријски
Проточна анализа

Циjанид  – слободни SRPS EN ISO  
14403-1:2013
SRPS EN ISO  
14403-2:2013

Проточна анализа

Флуорид (ПО) SRPS EN ISO  
10304-1:2009
SRPS H.Z1.142:1984

Јонском хромотографија
Jон-селективном елек-
тродом

Хлориди SRPS ISO 9297-1:2007
SRPS EN ISO 10304-:2009

Aргентометријском 
титрацијом
Јонском хроматографијом

Укупни фосфор SRPS EN ISO 6878:2008 Спектрофотометријски са 
амонијум-молибдатом

Хидразин спектрофотометрија



На зив па ра ме тра Ре фе рент на ме то да1) Опис ме то де
Сулфат (ПО) SRPS EN ISO  

10304-1:2009
Јонском хроматографијом

Сулфид SRPS H.Z1.190:1984 Колориметријски са ами-
но-н,н-диметиланилином

Сулфит SRPS EN ISO  
10304-3:2009

Јонском хроматографијом

Бромат SRPS EN ISO 
15061:2009

Јонском хроматографијом

ОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ
Органохалогенаједињења
Адсорбовани органски 
везани халогени -АОX 

SRPS EN ISO 9562:2008

Лакоиспарљиви угљово-
доници

SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом

 – Тетрахлорметан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – Трихлорметан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – 1,2-дихлоретан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – 1,1 дихлоретан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – Трихлоретен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – Тетрахлоретен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – Хексахлор-1,3-бутадиен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – Дихлорметан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Органохлорнипестициди
Укупна количина органох-
лорних пестицида

SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом

 – Хексахлоробензен SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – 1,2,3,4,5,6-хексахлоро-
циклохексан 

SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом

 – линдан SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – ендосулфан SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – алдрин SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – диелдрин SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – ендрин SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – хептахлор SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – хептахлорорепоксид SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – изодрин SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – пентахлоробензен SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – укупан ДДТ SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – пара-пара-ДДТ SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – дихифил SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – квинтозен SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
 – теказен SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
Триазинскипестицидииметаболити
Триазински пестициди 
и метаболити  – укупно 
(сума)

SRPS EN ISO 10695:2008 Гасном хроматографијом

 – алахлор SRPS EN ISO 10301:2008
SRPS EN ISO 11369:2008

Гасном хроматографијом
Течном хроматографијом

 – атразин SRPS EN ISO 10695:2008 Гасном хроматографијом
 – хлорфенвифос SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – хлорпирифос SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – пендиметалин SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – симазин SRPS EN ISO 10695:2008 Гасном хроматографијом
 – трифуралин SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – С-метолахлор SRPS EN ISO 10695:2008 Гасном хроматографијом
 – тербутилазин SRPS EN ISO 10695:2008 Гасном хроматографијом
 – изопротурон SRPS EN ISO 10301:2008

SRPS EN ISO 11369:2008
Гасном хроматографијом
Течном хроматографијом

 – диурон SRPS EN ISO 10301:2008
SRPS EN ISO 11369:2008

Гасном хроматографијом
Течном хроматографијом

 – хлоротолурон (+десме-
тил хлоротолурон) 

SRPS EN ISO 11369:2008 Течном хроматографијом

Осталипестициди
Пентахлорофенол (ПЦП) SRPS EN ISO 11369:2008 Течном хроматографијом
Хлородан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Хлородекон SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Мирекс SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Токсофен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
глифосат
Органо-калајнаједињења
Органо калајна једињења SRPS EN ISO 17353:2008 Гасном хроматографијом

На зив па ра ме тра Ре фе рент на ме то да1) Опис ме то де
Трибутилкалајна је-
дињења

SRPS EN ISO 17353:2008 Гасном хроматографијом

Трибутилкалијумов катјон SRPS EN ISO 17353:2008 Гасном хроматографијом
Трифенилкалијумова 
једињења

SRPS EN ISO 17353:2008 Гасном хроматографијом

Дибутилкалијумов катјон SRPS EN ISO 17353:2008 Гасном хроматографијом
Осталаорганскаједињења
Укупна количина орган-
ског угљеника

SRPS ISO 8245:2007

Хемијска потрошња 
кисеоника  – ХПК 

SRPS ISO 6060:1989 Титрацијом

Биохемијска потрошња 
кисеоника  – БПК5

SRPS EN 1899-1:2009
SRPS EN 1899-2:2009

Методом разређивања
Методом за неразблажене 
узорке

Тешко испарљиве липо-
филне материје (масти, 
минерална уља и слично)
Угљоводонични индекс SRPS EN ISO 9377-2:2009 Гасном хроматографијом 

након екстракције раства-
рачем

Полихлоровани бифенили SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
Лакоиспарљиви аромат-
ски угљоводоници 

SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом

 – бензен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – толуен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – ксилен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
 – етилбензен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Поларни органски 
растварачи

HC/GC/FID 

Трихлоробензен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Феноли SRPS ISO 6439:1997 Спектрофотометријски са 

4-аминоантипирином
Укупна количина анјон-
ских и нејонских тензида
 – тензиди  – анјонски SRPS EN 903:2009 Спектрофотометријски са 

метилен-плавим
 – Ленеарни алкилбензен 
сулфонати  – ЛАС 
 – тензиди  – нејонски SRPS H.Z1.152:1988 Спектрофотометријски
 – тензиди  – катјонски SRPS H.Z1.308:2010 Спектрофотометријски
Хлоралкални Ц10-Ц13 SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Нонилфенол и нонилфе-
нол етоксилати 

SRPS EN ISO 18857-1:2009
SRPS EN ISO 18857-2:2013

Гасном хроматографијом

Етиленоксид SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Ди(2-етилхексил)фталат SRPS EN ISO 18856:2008 Гасном хроматографијом
Октилфеноли и октилфе-
нол етоксилати

SRPS EN ISO 18857-1:2009
SRPS EN ISO 18857-2:2013

Гасном хроматографијом

Хексабромобифенил SRPS EN ISO 6468:2008 Гасном хроматографијом
Винил-хлорид SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
н-хексан SRPS EN ISO 15680 Гасном хроматографијом
1,2,4-триметилбензен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
1,3,5-триметилбензен SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Дибутилфталат SRPS EN ISO 18856:2008 Гасном хроматографијом
Бисфенол-А SRPS EN ISO 18857-1:2009

SRPS EN ISO 18857-2:2013
Гасном хроматографијом

Формалдехид 
Епихлорхидрин SRPS EN 14207:2008
Хексахлороетан SRPS EN ISO 10301:2008 Гасном хроматографијом
Полициклични ароматич-
ни угљоводоници

SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC

 – антрацен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 – нафтален SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 – флуорантен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 – бензо(г,х,и)перилен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 – бензо(а)пирен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 – бензо(к)флуорантен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 – бензо(б)флуорантен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
 –  индено(1,2,3-цд)пирен SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
Диоксини и фурани SRPS EN ISO 17993:2008 HPLC
Акриламид HPLC-MS/MS

1) Уко ли ко ни је наведенa референтнa методa, мо гу се при ме ни ти од го ва ра ју ћи ме-
ђу на род ни и европ ски стан дар ди као и не стан дар ди зо ва не ме то де раз ви је не у 
акре ди то ва ним ла бо ра то ри ја ма и ва ли до ва не пре ма зах те ву стан дар да SRPS ISO/
IEC 17025 ко ји да ју екви ва лент не ре зул та те у по гле ду мер не не си гур но сти ис пи-
ти ва ња у скла ду са зах те ви ма про пи са ко јим се уре ђу ју ГВЕ.



ЛЕ ГЕН ДА:
ICP-AES  – Ин ду ко ва на ку пло ва на пла зма са атом ско-еми-

со ном спе кро ско пи јом
ICP-МS  – Ин ду ко ва на ку пло ва на пла зма са ма се ном 

спек тро ско пи јом
AAS  – Атом ско ап сорп ци о на спек тро ме три ја
GC/FID  – Га сна хро ма то гра фи ја  – пла ме но-јо ни за ци о ни 

де тек тор
HS  – ,,He ad spa ce” узор ки вач хлад не па ре
HPLC  – Tечнa хроматографијa ви со ке ре зо лу ци је
HPLC-MS/MS  – Tечнa хроматографијa ви со ке ре зо лу ци је са ма-

се ном спек тро ме три јом

При лог 4.

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ПРО СЕЧ НЕ ВРЕД НО СТИ ПА РА МЕ ТА РА

п ри че му  је  
 LOD  –  на јн ижа д ете кто вана к ол ич ина посматран ог  једи ње ња  
LOQ   –  н ајниж и количи на једи ње ња  к ој а се може кван ти-

фиковати
 A   – удео  мерења Z вредности м ањ и од LOD
 B   – удео  мерења Z  вредности , који је већи  или једнак LOD 

али ма њи  од LOQ,
 C   – удео  мерења Z  вредности,  који је једнак или већи од LOQ,

  – про сеч на вред ност из ме ре них вред но сти, ко ја се ра-

чу на као:

при че му је:
xt  – из ме ре на вред ност Z ме ре ња, јед на ка или ве ћа од LOQ,
Vt  – ко ли чи на от пад не во де, ко ја се ис пу шта то ком узор ко ва ња
n  – број ме ре ња.
Ако се у то ку ме ре ња не мо же од ре ди ти про ток, про сеч на 

вред ност из ме ре них вред но сти се из ра чу на ва као арит ме тич ка 
сре ди на из ме ре них вред но сти:

Удео ме ре ња A, B, C се из ра чу на ва као:

Ако се у то ку ме ре ња не мо же од ре ди ти про ток, узе ти у об-
зир ну ме рич ке уде ле ко ји се ра чу на ју као:

где je:
I  – удео ме ре ња Z вред но сти ма њи од LOD,
m  – удео ме ре ња Z вред но сти, ко ји је ве ћи или јед нак LOD 

али ма њи од LOQ,
n  – удео ме ре ња Z вред но сти, ко ји је јед нак или ве ћи од LOQ,

Ре зул та ти ко ји знат но од сту па ју од дру гих ме ре ња

Ре зул та ти ко ји знат но од сту па ју од дру гих ме ре ња (у да љем 
тек сту: аутла је ри) се мо гу де фи ни са ти као ре зул та ти ко ји знат но 
од сту па ју од оста лих ме ре ња у се ри ји, а ко је се не мо гу ди рект но 
при пи са ти ра ду по стро је ња или про це са.

Аутла је ри се ге не рал но иден ти фи ку ју при ме ном ста ти стич-
ких те сто ва као што је Grubb тест дат у стан дард ним ме то да ма 
ИСО 5725-2, опи са ном ис под:

Серијамерењасаутврђенимједниммерењемкојесезначајно
разликујеоддругихмерења,акојесенеможедиректноприписа-

тирадупостројењаилипроцеса

За да ти сет по да та ка xi  за i=1,2,3...p, по ре ђа ти вред но сти од 
нај ма ње до нај ве ће, за тим да би се од ре ди ло да ли је нај ве ћа вред-
ност аутла јер при ме ном Grubb те ста, из ра чу на ти Grubb ста ти сти-
ку, Gp:

где је:

Серијамерењасаутврђенадвамерењакојасезначајно
разликујуоддругихмерења,акојасенемогудиректно

приписатирадупостројењаилипроцеса

Да би се те сти ра ло да ли су два нај ве ћа ме ре ња аутла је ри, из-
ра чу на ти Grubb стсти сти ку G:

где је

a) Ако је тест ста ти сти ка ве ћа или јед на ка 5% ње не кри тич не 
вред но сти (та бе ла 4.1.) ре зул тат се сма тра тач ним, до би је на вред-
ност се ко ри сти у из ра чу на ва њу про сеч не вред но сти;

b) Ако је тест ста ти сти ка ве ће од 5% ње не кри тич не вред но-
сти и ма ња или јед на ка 1% ње не кри тич не вред но сти (та бе ла 4.1.)  
те сти ра на вред ност се на зи ва „ лу та ли ца “ и обе ле жа ва се јед ним 
апо стро фом;

c) Ако је тест ста ти сти ка ве ћа од 1% ње не кри тич не вред но-
сти (та бе ла 4.1.)  вред ност се на зи ва ста ти стич ки аутла јер и ова 
вред ност се не узи ма у об зир за про ра чун про сеч не вред но сти.

Та бе ла 4.1. Кри тич не вред но сти за Grubb тест

p
Јед на нај ве ћа вред ност Две нај ве ће вред но сти

Гор ња 1 % Гор ња 5 % До ња 1 % До ња 5 %
3 1,155 1,155 — —
4 1,496 1,481 0,000 0 0,000 2
5 1,764 1,715 0,001 8 0,009 0
6 1,973 1,887 0,011 6 0,034 9
7 2,139 2,020 0,030 8 0,070 8
8 2,274 2,126 0,056 3 0,110 1
9 2,387 2,215 0,085 1 0,149 2



p
Јед на нај ве ћа вред ност Две нај ве ће вред но сти

Гор ња 1 % Гор ња 5 % До ња 1 % До ња 5 %
10 2,482 2,290 0,115 0 0,186 4
11 2,564 2,355 0,144 8 0,221 3
12 2,636 2,412 0,173 8 0,253 7
13 2,699 2,462 0,201 6 0,283 6
14 2,755 2,507 0,228 0 0,311 2
15 2,806 2,549 0,253 0 0,336 7
16 2,852 2,585 0,276 7 0,360 3
17 2,894 2,620 0,299 0 0,382 2
18 2,932 2,651 0,320 0 0,402 5
19 2,968 2,681 0,339 8 0,421 4
20 3,001 2,709 0,358 5 0,439 1
21 3,031 2,733 0,376 1 0,455 6
22 3,060 2,758 0,392 7 0,471 1
23 3,087 2,781 0,408 5 0,485 7
24 3,112 2,802 0,423 4 0,499 4
25 3,135 2,822 0,437 6 0,512 3
26 3,157 2,841 0,451 0 0,524 5
27 3,178 2,859 0,463 8 0,536 0
28 3,199 2,876 0,475 9 0,547 0
29 3,218 2,893 0,487 5 0,557 4
30 3,236 2,908 0,498 5 0,567 2
31 3,253 2,924 0,509 1 0,576 6
32 3,270 2,938 0,519 2 0,585 6
33 3,286 2,952 0,528 8 0,594 1
34 3,301 2,965 0,538 1 0,602 3
35 3,316 2,979 0,546 9 0,610 1
36 3,330 2,991 0,555 4 0,617 5
37 3,343 3,003 0,563 6 0,624 7
38 3,356 3,014 0,571 4 0,631 6
39 3,369 3,025 0,578 9 0,638 2
40 3,381 3,036 0,586 2 0,644 5

При лог 5.

ИЗ РА ЧУ НА ВА ЊЕ ОП ТЕ РЕ ЋЕ ЊА ОТ ПАД НИХ ВО ДА  
(ЕМИ ТО ВА НЕ КО ЛИ ЧИ НЕ)

Го ди шња про сеч на кон цен тра ци ја за га ђу ју ћих ма те ри ја (па-
ра ме тра) од ре ђу је се на сле де ћи на чин:

C = Σ (CУзорка или Cдневно) / број узо ра ка

где је:
CУзорка = ме ре на кон цен тра ци ја у пе ри о ду кра ћем од 24 h;
Cдневно = ме ре на днев на кон цен тра ци ја у 24-ча сов ном ком по-

зит ном узор ку.
У за ви сно сти од рас по ло жи вих по да та ка оп те ре ће ње се мо же 

из ра чу на ти на сле де ћи на чи не:
–Концентрацијамеренаподанупомноженасаиспуштеном

количиномотпадневоде у то ку истог да на. Про сек днев ног оп те-
ре ће ња од ре ђу је се и мно жи по бро ју да на ис пу шта ња у ре ле вант-
ној го ди ни, и то:

Ко рак 1: днев но оп те ре ће ње = (кон цен тра ци ја) x (днев ни про ток)

Ко рак 2:  го ди шње оп те ре ће ње = (про сеч но днев но оп те ре ће ње) x 
(број да на ис пу шта ња)

–Аконе постоји дневномерењеилииспуштање, од ре ђе ни 
дан или број да на мо же да се де фи ни ше као ре пре зен та ти ван за 
од ре ђе ни пе ри од. То би био слу чај, на при мер, за се зон ске ком па-
ни је ко је оба вља ју нај ви ше у то ку крат ког пе ри о да у го ди ни (нпр. 
пе ри о да же тве). Овај ме тод мо же се при ме ни ти за сва ко днев но оп-
те ре ће ње, али и где је то ре ле вант но и за днев не кон цен тра ци је и/
или днев не про то ке, од но сно:

Ко рак 1:  днев но оп те ре ће ње = (ре пре зен та тив на днев на кон цен-
тра ци ја)  x (ре пре зен та тив ни днев ни про ток)

Ко рак 2:  го ди шње оп те ре ће ње = збир днев них оп те ре ће ња (где је 
ре ле вант но, збир не дељ них оп те ре ће ња)

–Концентрацијаможебитиупросеченазасвамерењауре-
левантнојгодиниипомноженасагодишњимпротоком, ко ји мо же 
би ти од ре ђен као про сек од ре ђе ног бро ја днев них ме ре ња про то-
ка, или се мо же утвр ди ти на дру ги на чин (на при мер, на осно ву 
ка па ци те та пум пе и опе ра тив них са ти или, у скла ду са ли цен цом).

–Кадапостоји великафлуктација у испуштањуотпадних
вода он да би се тре бао ко ри сти ти ствар ни го ди шњи про ток по мно-
жен са про сеч ном го ди шњом кон цен тра ци јом.

 – Опе ра тер или над ле жни ор ган та ко ђе мо же да од ре ди по-
у зда но го ди шње оп те ре ће ње из ра чу на ва њем сред њих вред но сти. 
То мо же да се ко ри сти за суп стан це до да те у по зна тој ко ли чи ни, 
али за ко је ана ли за ни је мо гу ћа или је не сра змер но ску па.

 – За ре ла тив но ма ла ис пу шта ња по по је ди ним сек то ри ма, оп-
те ре ће ње ки се о ник-ве зу ју ћих суп стан ци (нпр. БПК, ХПК, и др.) и 
ме та ла је од ре ђе на по мо ћу ко е фи ци је на та на осно ву по да та ка про-
из вод ње или на осно ви ис пу ште не/по тро ше не ко ли чи не во де.

При лог  6.

МА СЕ НИ БИ ЛАНС

Ма се ни би ланс се мо же ко ри сти ти за про це ну еми си је у вод-
на те ла (жи вот ну сре ди ну) са не ке ло ка ци је, про це са, или ко ма да 
опре ме. По сту пак ура чу на ва улаз, аку му ла ци ју, из лаз и ге не ри са-
ње или де струк ци ју суп стан ци од ин те ре са, а из ра чу на та раз ли ка 
пред ста вља ис пу шта ну ко ли чи ну у вод но те ло. Ова из ра чу на ва ња 
су на ро чи то ко ри сна ка да се ула зни и из ла зни то ко ви мо гу ла ко 
ока рак те ри са ти, као што је че сто слу чај за ма ле про це се и опе ра-
ци је. Ка да је део ула за тран сфор ми сан (нпр. си ро ви на у хе миј ском 
про це су) ме тод ма се ног би лан са је те шко при ме ни ти, у овим слу-
ча је ви ма по треб но је уме сто то га из ра чу на ти би ланс хе миј ских 
еле ме на та.

Сле де ће јед но став не јед на чи не се мо гу при ме ни ти при ли ком 
про це њи ва ња еми си је ма се ним би лан сом:

Укуп на ма са у про це су = аку му ла ци ја + укуп на ма са ко ја из ла зи из про це са + мер-
на не си гур ност

При ме ном ове јед на чи не у кон тек сту не ке ло ка ци је, про це са 
или де ло ва опре ме, ова јед на чи на се мо же на пи са ти у об ли ку:
Улаз = про из во ди +  тран сфер + аку му ла ци ја + ем си ја + мер на не си гур ност

где је:
Улаз = сви ула зни ма те ри ја ли ко ји се ко ри сте у про це су;
Производи = про из во ди и ма те ри ја ли (нпр. нус-про из во ди) 

ко ји се из во зе из објек та;
Трансфери = укљу чу је суп стан це ко је се ис пу шта ју у ка на ли-

за ци ју, суп стан це де по но ва не на де по ни је и суп стан це укло ње не 
из по стро је ња за уни шта ва ње, трет ман, ре ци кла жу, пре ра ду или 
пре чи шћа ва ње;

Акумулације = ма те ри јал аку му ли ран у про це су;
Емисије= ис пу шта ња у ва здух, во ду и зе мљи ште. Еми си је 

укљу чу ју и ру тин ска и ак ци дент на ис пу шта ња.
При ли ком ко ри шће ња ма се ног би лан са мо ра се обра ти ти па-

жња, јер иако из гле да као јед но ста ван ме тод за про це ну еми си је, 
он обич но пред ста вља ма лу раз ли ку из ме ђу ве ли ког ула за и ве ли-
ког из ла за, са укљу че ним мер ним не си гур но сти ма. Да кле, ма се ни 
би ланс је при мен љив у прак си са мо ка да се тач но мо гу од ре ди ти 
улаз, из лаз и мер на не си гур ност. Не тач но сти ве за на за по је ди нач-
но пра ће ње ма те ри ја ла, или дру гих ак тив но сти ин хе рент них у сва-
кој фа зи ру ко ва ња ма те ри ја лом, мо же до ве сти до ве ли ких од сту па-
ња у укуп ној еми си ји по стро је ња. Ма ла гре шка у би ло ком ко ра ку 
од опе ра ци је мо же зна чај но ути ца ти на про це ну еми си је.



При лог 7.

ЕМИ СИ О НИ ФАК ТО РИ

Еми си о ни фак то ри су бро је ви ко ји мо гу би ти по мно же ни са 
сто пом ак тив но сти или из ла зним по да ци ма са по стро је ња (као 
што је ко ли чи на про из во да, по тро шња во де, итд.) у ци љу про це-
не еми си је во де из по стро је ња. При ме њу ју се под прет по став ком 
да све ин ду стриј ске је ди ни це на ис тој про из вод ној ли ни ји има ју 
слич не еми си о не фак то ре. Ови фак то ри се ши ро ко ко ри сте за од-
ре ђи ва ње на кна да на ма лим ин ста ла ци ја ма.

Еми си о ни фак то ри зах те ва ју „по дат ке о ак тив но сти ма”, ко ји 
се ком би ну ју са еми си о ним фак то ром да би се ге не ри са ла про це на 
еми си је. Фор му ла за до би ја ње про це не еми си је је:

Еми си о на сто па
(маса по времену) =

Еми си о ни фак тор
(маса по јединици 

протока)
x По да ци о ак тив но сти ма 

(проток по времену)

При ме њу је се од го ва ра ју ћи фак тор кон вер зи је за је ди ни це на 
сле де ћи на чин: на при мер, ако фак тор еми си је има је ди ни цу „kg
загађујућематерије /m3 спаљеног горива”, та да се по да ци о ак-
тив но сти ма по да та ка пре во де у „m3 спаљеноггорива/h ”, чи ме се 
до би ја про це на еми си је у „kg загађујућематерије/h”.

Глав ни кри те ри јум ко ји ути че на из бор еми си о них фак то ра је 
сте пен слич но сти из ме ђу опре ме или про це са иза бра них за при-
ме ну фак то ра, и опре ме или про це са из ко јих је фак тор из ве ден. 
Не ки од об ја вље них еми си о них фак то ра има ју реј тинг еми си о них 
фак то ра, у ра спо ну од „А” до „Е”, „А” или „Б”, ука зу је на ве ћи 
реј тинг и сте пен си гур но сти од „Г” или „Е” реј тин га. Ма ња си гур-
ност еми си о ног фак то ра ука зу је да иза бра ни фак тор ни је ре пре-
зен та ти ван за по сма тра ни тип из во ра.




