
Образац  за  описивање  места  праћења  земљишта  загађених и  потенцијално 

загађених локалитета1 

 

Образац за описивање места праћења земљишта загађених и 

потенцијално загађених локалитета – Општи подаци 

 
1. Идентификациони број места праћења* 

 

2. Време описа места праћења 

Датум  

Време  

3. Подаци о истраживачу 

Име и презиме  

Институција  

Телефон/e-mail  

4. Подаци о локацији места праћења 

Најближе насељено место  

Удаљеност од насељеног места  

Опис доласка до места праћења  

5. Подаци о власнику парцеле 

Име и презиме  

Адреса  

Место  

Контакт особа  

Телефон/e-mail  

6. Административни подаци о парцели 

Округ  

Општина  

Село  

Катастарска општина  

Број катастарске парцеле  

7. Географски подаци о месту узорковања 

  СИ 
угао 

СЗ 
угао 

ЈИ 
угао 

ЈЗ угао Локација профила 

Гаус кригер 
X      

Y      

UTM 
X      

Y      

WGS 
N      

E      

Ознака листа карте  

Надморска висина  

* Чини га комбинација бројева која ће указивати на округ, општину, село, катастарску 
парцелу 

 

                                                
1Пројекат „Израда методологије за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици Србији“ (2011) 



 

Образац за описивање места праћења земљишта загађених и 

потенцијално загађених локалитета - Педогенетски фактори 

 
8. Природа матичног субстрата (12) 

 

9. Геолошка старост терена (13) 
 

10. Клима 
 ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕПТ ОКТ НОВ ДЕ

Ц 

T ваздуха (0C)             

Падавине (mm)             

Годишња сума падавина (mm)  

Средња годишња температура (0C)  

Дужина вегетационог периода  

Тrенутни временски услови (2)  

Прошли временски услови (2)  

Водни режим земљишта (3)  

Температурни режим земљишта (3)  

Изложеност ветровима  

Опис руже ветрова  

11. Рељеф 

Форма рељефа (4, 5)  

Положај мерне тачке (Фиг. 2)  

Класа нагиба и експозиција (7)  

Облик нагиба (6)  

12. Природна вегетација подручја (11) 
 

13. Начин коришћења земљишта 

Класификација начина коришћења (8)  

Ознака културе (9)  

14. Утицај човека и материје које су уношене у земљиште 

Ознака утицаја човека (10)  

Трајање тренутног утицаја  

Начин претходних утицаја (10)  

Трајање претходних утицаја  

15. Класификација земљишта на месту праћења 

Национална класификација Републике 
Србије, извор 

 

WRB, 2006.  

16. Извор загађења 
 

17. Додатне информације 
 

( ), – бројеви у заградама указују на табелe из документа Guideline for soil description, FAO, 
2006, и на кодове које треба унети да би се попунио образац 

 



 

 

Образац за описивање места праћења земљишта загађених и 

потенцијално загађених локалитета - Спољашње особине земљишта 

 
18. Стеновитост 

Проценат површине (14)  

Размак између стена (14)  

Величина стена  

19. Скелетност 

Проценат површине (15)  

Пречник фракције (15)  

20. Површинска исцветања соли 

Проценат површине (22)  

Дебљина слоја (22)  

Врста соли  

21. Избледели песак на површини 

Проценат површине (23)  

22. Ерозија 

Категорија ерозије (16)  

Проценат површине под ерозијом или 
акумулацијом (17) 

 

Степен ерозије (18)  

Актиовност ерозионог процеса (19)  

23. Покорица 

Дебљина слоја (20)  

Тврдина (20)  

24. Површинске пукотине 

Просечна ширина (21)  

Просечна дубина (21)  

Просечна међусобна удаљеност (21)  

25. Додатна запажања 
 

( ) - бројеви у заградама указују на табелe из документа Guideline for soil description, FAO, 
2006, и на кодове које треба унети да би се попунио образац 

 


	Образац  за  описивање  места  праћења  земљишта  загађених и  потенцијално загађених локалитета

