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1. Потреба за мониторингом земљишта
на локалном нивоу
Национални информациони систем заштите животне средине (НИСЗЖС) представља
јединствену базу података о различитим аспектима животне средине. Успостављање и развој
овог система представља један од приоритета Националног програма заштите животне
средине1. Јединице локалне самоуправе имају дужност да прикупљају и достављају податке
за потребе НИСЗЖС, у складу са законским прописима.
Према Закону о заштити земљишта2 загађено земљиште представља оно земљиште у коме су
установљене концентрације опасних и штетних материја које су изнад граничних вредности.
До загађења земљишта долази из локализованих извора и преко атмосферских и подземних
вода. Најчешћи потенцијални извори загађења земљишта могу се груписати на: 1) загађења
из ваздуха/атмосфере, 2) загађења из отпадних вода и 3) загађења чврстим отпадом из
привреде, домаћинства и пољопривреде, као један од најзначајнијих начина загађења.
Локално загађење земљишта се углавном догађа у подручјима у којима је заступљена
интензивна индустријска активност, пољопривредне активности, на местима где се налазе
неадекватна одлагалишта отпада (несанитарне депоније), као и на местима где су се догодили
хемијски акциденти. Све ове активности могу довести до контаминације земљишта, које може
бити контаминирано тешким металима и другим загађујућим материјама, а последично и
нарушавања здравља људи који живе у околини загађене локације.
У пољопривредној производњи земљиште представља основни ресурс, док приноси гајених
биљака зависе од његове плодности. Показатељи плодности пољопривредног земљишта
током експлоатације су подложни променама, док неодржива пољопривредна производња
може довести до смањења органске материје у земљишту, као једног од видова деградације,
те је потребно вршити константан мониторинг, уз правилну имплементацију свих корака у
процесу мониторинга.
Поред пољопривредног земљишта, мониторингом треба обухватити и осетљива и оптерећена
подручја на локалном нивоу (индустријска постројења, несанитарне депоније, постројења за
складиштење нафтних деривата, јавне површине и др.), како би се добила комплетна слика
квалитета земљишта на локалном нивоу. Закон о заштити земљишта3 дефинише локалну
мрежу као просторно позиционирана мерна места узорковања земљишта за потребе
мониторинга аутономне покрајине или јединица локалне самоуправе.
Потреба за мониторингом земљишта на локалном нивоу огледа се у томе да су мониторинг
земљишта и прикупљање података, као и њихово уношење у информациони систем важни
предуслови за праћење стања земљишта и узрока деградације земљишта, како би се
кроз израду планова или програма одредили приоритети и предвиделе мере за одрживо
управљање земљиштем на локалном нивоу.

Службени гласник РС, бр. 12/2010
Службени гласник РС, бр. 112/2015
3
Службени гласник РС, бр. 112/2015
1
2
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2. Стратешки и законски оквир за мониторинг
земљишта на локалном ниову
2.1 Стратешки оквир

Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара (НСОКРД), у
поглављу 10. даје оквир за одрживо коришћење земљишних ресурса. У овом поглављу
приказана је постојећа стратешка и законска регулатива и институционални оквир. Исто
поглавље дефинише изазове и циљеве одрживог коришћења земљишта као природног
ресурса. Циљеви одрживог коришћења земљишта дефинисани су на следећи начин:
- смањити трајни губитак земљишта на што је могуће мању меру,
- смањити киселост пољопривредног земљишта,
- одржати садржај хумуса и спречити губитке органског пољопривредног земљишта,
- смањити ерозију пољопривредног земљишта,
- спречити алкализацију и/или секундарно заслањивање земљишта,
- рекултивација постојећих деградираних земљишта,
- уређење пољопривредног земљишта,
- подршка развоју органске пољопривредне производње,
- увођење и примена Кодекса добре пољопривредне праксе за одрживо управљање
земљиштем, и
- подржати истраживања и њихову примену у вези могућности коришћења земљишта на
коме се непрописно одлагао отпад.
Овим документом предвиђено је да се његова реализација интегрише са механизмима
праћења (мониторинга), односно напредовања реализације који се заснивају на добро
дефинисаним и мерљивим критеријумима за праћење напредовања. Дефинисано је и да
низ критеријума који се примењују за праћење напредовања реализације Националне
стратегије обухвата, али се не ограничава, на делотворан систем за праћење (мониторинг)
напредовања који пружа прецизне и благовремене информације и низ показатеља, који ће
помоћи доносиоцима одлука да прате реализацију Националне стратегије, и да, ако се из
података о њеној реализацији утврди да се коришћењем природних богатстава значајно
угрожава природна равнотежа екосистема, привремено ограничи обим коришћења природних
вредности на одређеном подручју.
Овај систем према НСОКРД треба да обухвати и временски распоред за процедуре праћења
(мониторинга) и оцењивања, укључујући и динамику ревизије садржаја и показатеља за
оцену реализације.
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Поред НСОКРД значајан стратешки документ за област земљишних ресурса је и Национална
стратегија одрживог развоја4 (НСОР) са Акционим планом за спровођење Стратегије одрживог
развоја. Ова стратегија међу кључне националне приоритете сврстава и следеће: заштита
и унапређење животне средине и рационално коришћење природних ресурса, очување и
унапређивање система заштите животне средине, смањење загађења и притисака на животну
средину, коришћење природних ресурса на начин да се обезбеди њихова расположивост за
будуће генерације кроз успостављање система заштите и одрживог коришћења природних
богатстава, односно ресураса, између осталог и земљишта. Стратешки циљеви за одрживо
коришћење земљишта су дефинисани кроз усклађивање закона и прописа за коришћење и
заштиту земљишта са законодавством ЕУ; спречавање даљег губитка земљишта и очување
и побољшање његовог квалитета, посебно у домену индустријских, рударских, енергетских,
саобраћајних и осталих активности, и заштита од деградације, промене намене и уређења
пољопривредног земљишта. Стратегија је такође дефинисала и мониторинг у свим областима.
Национални програм заштите животне средине5 (НПЗЖС) даје преглед постојећег стања у
области животне средине, односно земљишних ресурса са посебним освртом на квалитет
земљишта и узроке деградације. Значајно место у овом документу са освртом на земљиште
имају поглавља: Међусекторски узроци деградације животне средине и Привредни сектори
и њихов утицај на животну средину, у оквиру којих су посебно наведени утицаји на земљиште
(загађење земљишта услед отпада и хемикалија, утицај рударства, индустрије и енергетике
на деградацију и контаминацију земљишта, и др.). НПЗЖС у оквиру циљева заштите животне
средине, у осталим циљевима заштите утврђује и циљеве заштите земљишта, док је у мерама
за спровођење НПЗЖС предвиђен и мониторинг земљишта.

2.2 Законски оквир
Законски оквир који се односи на управљање земљиштем и мониторинг земљишта састоји
се од секторских и међусекторских закона. Основни закони који се односе на мониторинг
квалитета земљишта су Закон о заштити животне средине6 и Закон о заштити земљишта7.
Међусекторски закони који се односе на квалитет и мониторинг земљишта јесу Закон о
пољопривредном земљишту8, Закон о планирању и изградњи9, Закон о шумама10 и Закон о
водама11, као и подзаконска акта донешена на основу ових Закона. У тексту који следи биће
приказане најважније одредбе наведених Закона и подзаконских аката који се односе на
мониторинг земљишта.

Службени гласник РС, бр. 57/2008
Службени гласник РС, бр.12/2010
Службени гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016
7
Службени гласник РС, бр. 112/2015
8
Службени гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон
9
Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 -испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014.
10
Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012 и 89/2015
11
Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016
4
5
6
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ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ6 - уређује интегрални систем заштите животне
средине којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој
животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине у
Републици Србији.
Контрола коришћења и заштита (Члан 14): Јединице локалне самоуправе обезбеђују
контролу коришћења и заштиту природних ресурса и добара у складу са овим и посебним
законима. Контролу коришћења и заштите природних ресурса и добара обезбеђују
организације Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у
складу са овим и посебним законима, нарочито: анализом података и квантификовањем
трендова.
Заштита тла и земљишта (Члан 22): Заштита земљишног простора (земљишта) и
његовог одрживог коришћења остварује се мерама системског праћења квалитета
земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као и
спровођењем ремедијационих програма за отклањање последица контаминације
и деградације земљишног простора, било да се они дешавају природно или да су
узроковани људским активностима.
Обезбеђење мониторинга (Члан 69): Јединица локалне самоуправе у оквиру своје
надлежности утврђене законом обезбеђује континуирану контролу и праћење стања
животне средине (мониторинг), у складу са овим и посебним законима.
Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине.
Јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на својој територији који
мора бити у складу с програмом мониторинга који доноси Влада на основу посебних
закона.
Јединица локалне
мониторинга.

самоуправе

обезбеђује

финансијска

средства

за

обављање

Садржина и начин мониторинга (Члан 70): Мониторинг се врши систематским
праћењем вредности индикатора, односно праћењем негативних утицаја на животну
средину, стања животне средине, мерâ и активности које се предузимају у циљу смањења
негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.
Достављање података (Члан 73): Јединице локалне самоуправе дужне су да податке о
мониторингу достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин.
Одговорност за загађивање (Члан 103): Загађивач који проузрокује загађење животне
средине одговара за насталу штету по начелу објективне одговорности. За загађивање
животне средине одговорно је и правно и физичко лице које је незаконитим или
неправилним деловањем омогућило или допустило загађивање животне средине.
Обавеза загађивача (Члан 104): Загађивач који својим чињењем или нечињењем
проузрокује загађивање животне средине дужан је да, без одлагања, предузме мере
утврђене планом заштите од удеса и санационим планом, односно да предузме неопходне
мере ради смањења штета у животној средини или уклањања даљих ризика, опасности
или санације штете у животној средини. Ако штета нанета животној средини не може
да се санира одговарајућим мерама, лице које је проузроковало штету одговорно је за
накнаду у висини вредности уништеног добра.
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ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШТА12 - Овим законом уређују се заштита земљишта,
систематско праћење стања и квалитета земљишта, мере санације, ремедијације,
рекултивације, инспекцијски надзор и друга питања од значаја за заштиту и очување
земљишта као природног ресурса од националног интереса.
Годишњи програм заштитe земљишта (Члан 16): План заштите земљишта, спроводи
се Годишњим програмом заштитe земљишта (у даљем тексту: Годишњи програм).
Годишњи програм доноси јединица локалне самоуправе, по претходно прибављеној
сагласности Министарства, а на територији аутономне покрајине, органа надлежног за
послове заштите животне средине. Годишњи програм доставља се надлежном органу из
става 2. овог члана, најкасније до 30. новембра текуће године за наредну годину.
Годишњи програм јавно се објављује и садржи мере заштите и мере за побољшање
квалитета земљишта, активности и рокове за њихово спровођење, средства потребна
за спровођење програма и начин њиховог обезбеђивања и коришћења и друге податке
и документацију. Спровођење Годишњег програма врши се преко правних и физичких
лица изабраних у складу са законом, а Министар надлежан за послове заштите животне
средине ближе прописује садржину Годишњег програма.
Извештавање о спровођењу Годишњег програма (Члан 17): Јединице локалне
самоуправе дужне су да поднесу Министарству, а на територији аутономне покрајине
органу надлежном за послове заштите животне средине, Извештај о спровођењу мера
и активности утврђених у Годишњем програму, најкасније до 31. марта текуће године за
претходну годину. Министар ближе прописује садржину извештаја.
Програм систематског праћења стања и квалитета земљишта (Члан 28): Јединице
локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених законом, обезбеђују
систематско праћење стања и квалитета земљишта (мониторинг земљишта) и одржавање
базе података о стању и квалитету земљишта, у складу с Програмом мониторинга
земљишта.
Локална мрежа мониторинга (Члан 29): Надлежни орган јединице локалне самоуправе
доноси Програм мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже, а који мора бити
усклађен с Програмом мониторинга земљишта на нивоу државне мреже. Министарство
даје сагласност на Програм мониторинга којим се успоставља локална мрежа. Средства
за реализацију Програма мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже обезбеђују се
из буџета јединице локалне самоуправе.
Извештај о мониторингу земљишта (Члан 33): Надлежни орган јединице локалне
самоуправе доставља извештај мониторинга локалне мреже Министарству и Агенцији
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
Информациони систем, Катастар контаминираних локација (Члан 34): Јединице
локалне самоуправе и загађивачи који у складу са овим и другим законом располажу
подацима о стању и квалитету земљишта, као и о загађивачима дужни су да, благовремено
и без накнаде, податке о томе достављају Министарству и Агенцији у циљу израде
информационог система земљишта.
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Прелазне и завршне одредбе
(Члан 50): Годишње програме заштите земљишта јединице локалне самоуправе дужне су
да донесу у року од годину дана од дана доношења Плана заштите земљишта који доноси
Влада за период од седам година.
(Члан 51): Програм мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже, надлежни орган
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе поднеће Министарству на
сагласност у року од шест месеци од дана доношења Програма мониторинга земљишта
на нивоу државне мреже.

ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ - Овим законом уређују се планирање,
заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, надзор над спровођењем
овог закона и друга питања од значаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног
земљишта као добра од општег интереса. Пољопривредно земљиште је добро од општег
интереса за Републику Србију, које се користи за пољопривредну производњу и не може
се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом.
Овим законом успоставља се Управа за пољопривредно земљиште, као орган управе у
саставу министарства надлежног за послове пољопривреде и уређује њен делокруг.
Утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту
и води за наводњавање (Члан 17): Испитивање пољопривредног земљишта и воде за
наводњавање у циљу утврђивања количина опасних и штетних материја врши се по
програму који доноси министар надлежан за послове пољопривреде.
Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и количине унетог
минералног ђубрива и пестицида у обрадиво пољопривредно земљиште (Члан 21):
Ради заштите и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта
од прве до пете катастарске класе и обезбеђења правилне употребе минералних и
органских ђубрива и пестицида, власник односно корисник обрадивог пољопривредног
земљишта врши контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта и евиденцију
количине унетог минералног ђубрива и пестицида. Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта и количине унетог минералног ђубрива и пестицида
врши се по потреби, а најмање сваке пете године. Испитивање плодности обрадивог
пољопривредног земљишта и утврђивање количине унетог минералног ђубрива и
пестицида може да врши привредно друштво, односно предузеће или друго правно лице
које је регистровано за обављање одговарајуће делатности, располаже одговарајућим
техничким и стручним капацитетима и које има овлашћење Министарства надлежног за
послове пољопривреде.
Пројекат рекултивације пољопривредног земљишта (Члан 55): Пољопривредно
земљиште које је коришћено за експлоатацију минералних сировина или за друге намене
које немају трајни карактер приводи се одговарајућој намени, односно оспособљава за
пољопривредну производњу по пројекту рекултивације пољопривредног земљишта.
Овај члан дефинише и садржај пројеката рекултивације и ко може да их израђује.
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ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ - Овим законом уређује се: услови и начин
уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња
објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор;
друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског
земљишта и за изградњу објеката. Одредбе овог закона не односе се на планирање и
уређење простора, односно изградњу и уклањање објеката који се у смислу закона којим
се уређује одбрана сматрају војним комплексима, односно војним објектима, као ни на
изградњу објеката који се у смислу закона којим се уређује рударство сматрају рударским
објектима, постројењима и уређајима.
Праћење стања у простору (Члан 45): За потребе праћења стања у простору надлежни
орган јединице локалне самоуправе образује локални информациони систем планских
докумената и стања у простору, у складу с начелима INSPIRE директиве.
Поступак за доношење планских докумената дефинисан је детаљно даље у члановима
45–52.

ЗАКОН О ШУМАМА - Овим законом уређују се очување, заштита, планирање, гајење и
коришћење шума, располагање шумама и шумским земљиштем, надзор над спровођењем
овог закона, као и друга питања значајна за шуме и шумско земљиште. Овим законом
обезбеђују се услови за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем као добром
од општег интереса, на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује њихова
производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност
и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова
економска, еколошка и социјална функција, а да се при томе не причињава штета
околним екосистемима.
Шума и шумско земљиште (Члан 5): Шумско земљиште је земљиште на коме се гаји
шума, земљиште на коме је због његових природних особина рационалније гајити шуме,
као и земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и
остваривању општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге сврхе,
осим у случајевима и под условима утврђеним овим законом.
Обавезе и ограничења сопственика и корисника шума (Члан 7): Сопственик, односно
корисник шума дужан је да штити шуме и шумска земљишта од деградације и ерозије, да
извршава планове газдовања шумама, као и да спроводи остале мере прописане овим
законом и прописима донетим на основу овог закона.
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ЗАКОН О ВОДАМА - Овим законом уређује се правни статус вода, интегрално
управљање водама, управљање водним објектима и водним земљиштем, извори и
начин финансирања водне делатности, надзор над спровођењем овог закона, као и
друга питања значајна за управљање водама.
Одређивање ерозионих подручја (Члан 61): Границе ерозионог подручја уносе се у план
управљања водама, план управљања ризицима од поплава, програм развоја шумарства,
план развоја шумског подручја, пољопривредне основе и у просторне (просторни план
јединице локалне самоуправе, просторни план подручја посебне намене и регионални
просторни план) и урбанистичке планове (план генералне регулације, генерални
урбанистички план и план детаљне регулације). Јединица локалне самоуправе дужна је
да, за потребе новелирања плана управљања водама, евидентира све појаве и радове
који могу утицати на промену стања ерозије и бујица и податке о томе достави јавном
водопривредном предузећу једном годишње.
Отклањање штете (Члан 139): Правно или физичко лице које погорша водни режим,
односно стање ерозије на ерозионом подручју дужно је да, у року који одреди инспектор
надлежан за послове водопривреде, изврши радње на успостављању првобитног стања
пре него што је штета настала. Ако наведено лице не изврши радње у одређеном року, те
радње ће извршити јавно водопривредно предузеће, односно надлежни орган јединице
локалне самоуправе у случају ерозионог подручја, о трошку лица које је штету изазвало.
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2.2.1 Подзаконски акти
Подзаконски акти који се односе на одрживо управљaње земљиштем и на мониторинг
квалитета земљишта на локалном нивоу донети су на основу Закона о заштити животне
средине13:
1. Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за
оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих
програма14. Усвајањем ове Уредбе обезбеђена је основа за доношење програма
системског праћења квалитета земљишта који ће обухватити успостављање државне
и локалне мреже локалитета за праћење квалитета земљишта и који не обухвата
пољопривредна земљишта. Државна мрежа локалитета успоставља се за праћење
квалитета земљишта на нивоу Републике Србије на локалитетима на којима је дошло
или може доћи до загађења земљишта и који су од посебног интереса за Републику
Србију. Локална мрежа локалитета за праћење квалитета успоставља се за праћење
квалитета земљишта на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
Уредбом је дефинисано да локалну мрежу чине допунски локалитети који се одређују
на основу мерења или поступака процене, а за које нема података о нивоу загађујућих
материја, у складу са својим потребама и могућностима.
2. Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне
средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима
сакупљања података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно
обавештава јавност15. Ова Уредба је дала основ за доношење Правилника о Националној
листи индикатора заштите животне средине,
3. Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне средине и
приоритета за санацију и ремедијацију16,
4. Уредбa о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у
земљишту17
5. Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине18. Национална
листа индикатора садржи методологију сакупљања података, начин и рокове
достављања података, информација, индикатора и извештаја у Информациони
систем. У Националној листи индикатора налази се сет индикатора за земљиште којим
се систематизују информације о стању земљишта, променама начина коришћења
земљишта и факторима деградације земљишта. Листа индикатора за земљиште дата
је у Прилогу 1 ових Смерница.
6. Правилник о методологији за израду пројеката санације и ремедијације19
7. Правилник о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти,
садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података20
8. Правилник о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова
мониторинга земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање
овлашћења за мониторинг земљишта21
Службени гласник РС, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016
Службени гласник РС, бр. 88/2010
15
Службени гласник РС, бр. 112/2009
16
Службени гласник РС, бр. 22/2010
17
Службени гласник РС, бр. 30/2018 и 64/2019
18
Службени гласник РС, бр. 37/2011
19
Службени гласник РС, бр. 74/2015
20
Службени гласник РС, бр. 58/2019
21
Службени гласник РС, бр. 58/2019
13
14

16

Уредбa о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика
од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма22 прописала
је индикаторе за оцену ризика од деградације земљишта:
1) степен угрожености земљишта од ерозије;
2) степен угрожености земљишта од губитка органске материје;
3) степен угрожености земљишта са ризиком од збијања земљишта;
4) степен угрожености земљишта од заслањивања и/или алкализације;
5) степен угрожености земљишта од клизишта, осим клизишта која могу настати рударским
активностима за време трајања активности;
6) степен угрожености земљишта од ацидификације;
7) степен угрожености земљишта од хемијског загађења;
Уредбом је такође дефинисано да се избор индикатора за оцену ризика од деградације
земљишта врши на бази очекиваног стања или резултата претходних истраживања, док се
индикатори за оцену ризика од деградације оцењују на основу општих елемената за оцену
ризика од деградације земљишта који су дати у прилогу 1. Уредбе.
У складу са истом Уредбом23, Програм мониторинга земљишта на локалном нивоу треба да
обухвата:
• број и распоред локалитета, положај мерних места приказан у важећем државном
координатном систему;
• листу параметара који ће се прикупљати на местима узорковања земљишта;
• листу метода и стандарда који се користе за узорковање земљишта, анализу узорака и
обраду података;
• дефинисање временске динамике узорковања земљишта, анализе узорака, обраде и
приказа података;
• одређивање стручних акредитованих институција које ће вршити системско праћење
квалитета земљишта.
Уредбa о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту24
дефинисала је граничне вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту,
као и то да се ове вредности утврђују мерењем и/или израчунавањем на основу резултата
мерења.
Граничне вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту чије прекорачење
указује на ниво контаминације који нарушава еколошку равнотежу, намеће додатна
испитивања тог земљишта као и ограничења у начину управљања, као и вредности
загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту при чијем прекорачењу долази до
нарушавања нивоа који је безбедан за коришћење дате су у Прилогу 1, а граничне вредности
загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју које могу указати на хемијско
загађење земљишта дате су у Прилогу 2 ове Уредбе. Изменама Уредбе из 2019. године
извршене су измене у Прилозима 1 и 2.

Службени гласник РС, бр. 88/2010
Службени гласник РС, бр. 88/2010
24
Службени гласник РС, бр. 30/2018 и 64/2019
22
23
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Правилником о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти,
садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података25 ближе се прописује
садржина и начин вођења Катастра контаминираних локација, као и врстa, садржинa,
обрасци, начин и рокови достављања података. Контаминиране локације, у смислу овог
правилника, су угрожена, загађена и деградирана земљишта – локалитети на којима
је потврђено присуство загађујућих, штетних и опасних материја, узроковано људском
активношћу, у концентрацијама изнад ремедијационих вредности, у складу са прописом о
граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту. Према овом
Правилнику Катастар представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним
земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта. Катастар садржи
педолошке, геолошке, просторне и картографске податке, извештаје о испитивању, елаборате
и друге доступне информације. Катастар води Агенција за заштиту животне средине у складу
са законом. Катастар се води у електронском облику. Правилник је такође прописао и да се
подаци за Катастар достављају на обрасцима 1–6 који чине саставни део Правилника.
Правилник о условима које правно лице мора да испуњава за обављање послова мониторинга
земљишта, као и документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за
мониторинг земљишта26 ближе је прописао услове које правно лице мора да испуњава за
обављање послова мониторинга земљишта, као и документацију која се подноси уз захтев
за добијање овлашћења за мониторинг земљишта. Правилник је такође прописао да правно
лице које врши мониторинг земљишта мора да поседује акт о акредитацији издат од стране
Aкредитационог тела Србије у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 са одговарајућим
обимом акредитације за узорковање земљишта и лабораторијско испитивање физичких,
хемијских и микробиолошких параметара у земљишту, у складу са Законом о заштити
земљишта, као и да испуни одговарајуће услове у смислу техничке и кадровске опремљености.

Службени гласник РС, бр. 58/2019
Службени гласник РС, бр. 58/2019
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3. Индикатори за праћење стања земљишта
Земљиште је необновљиви ресурс од изузетног значаја за живот на планети и терестричне
екосистеме. Препознајући многоструке улоге земљишта у животној средини и економији,
потребно је посветити посебну пажњу мониторингу квалитета земљишта. Проблеми са
деградацијом земљишта се углавном јављају услед различитих људских активности које
стварају притиске на земљиште. Концепт мултифункционалности земљишта је важан за
разумевање тренутног проблема заштите земљишта и његовог вишеструког утицаја на
животну средину. У циљу сагледавања међусобне повезаности између економских активности
и понашања друштва које утичу на животну средину, развијен је концептуални оквир за
процену степена деградације земљишта. Овај концептуални оквир садржи индикаторе
животне средине који се темеље на DPSIR моделу за приказивање односа између човека
и животне средине усвојеном од стране Европске Агенције за животну средину (ЕЕА, 1999).
DPSIR модел се састоји од следећих целина (Слика 1):
• Покретачки фактори (енгл.: Driving Forces) – активности које делују на животну
средину (пољопривреда, индустрија итд.),
• Притисци (енгл.: Pressures) – приказ притисака на животну средину (одлагање отпада,
ђубрење итд.),
• Стање (енгл.: State) – приказује стање животне средине или одређене компоненте
животне средине (зељиште, вода итд.)
• Утицаји (енгл.: Impacts) – односе се на последице које одређене активносит имају на
животну средину,
• Реакције (енгл.: Response) – приказују податке о мерама које друштво предузима у
циљу побољшања стања животне средине.
Све промене које се дешавају у земљишту имају утицаја на део животне средине или на
целокупну животну средину, па је тако развијена и примена DPSIR модела на земљиште
(Blum, 2004).
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Реакције

Покретачки фактори

Примарна заштита
Конвенција о дезертификацији
Развој политике заштите
земљишта

Људска популација
Развој
Туризам
Пољопривредна производња
Саобраћај
Индустрија/Енергетика
Рударство
Природне појаве
Климатске промене
Дефицит воде

Секундарна заштита
Реформа програма пољопривреде
Посебне уредбе или директиве ЕУ

Утицаји
Притисци

Директни
Промене у функцијама земљишта
Дезертификација

Емисије у ваздух, воду и земљиште
Ширење урбаних зона
Инфраструктурни развој
Сеча шума
Шумски пожари
Смањење нутријената

Индиректни
Промене у популацији
Промена у величини и распореду
Губитак биодиверзитета
Климатске промене
Дефицит воде

Стање
Деградација земљишта
Локално и дифузно загађење
Закишељавање земљишта
Заслањивање
Губитак органске материје
Еутрофикација
Сабијање земљишта
Губитак земљишта
Заузимање земљишта
Ерозија земљишта
Премештање земљишта
великих размера

Слика 1. Приказ примене DPSIR модела на земљиште
Прилагођено: ЕЕА, 1999
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3.1 Национална листа индикатора заштите животне средине
На основу члана 6. Уредбе о садржини и начину вођења информационог система,
методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима сакупљања
података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно обавештава јавност27,
донет је Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине28.
Овим Правилником прописана је Национална листа индикатора заштите животне средине,
а једном од тематских целина обухваћено је земљиште. Припрему Националне листе
индикатора извршила је Агенција за заштиту животне средине применом DPSIR методологије.
Индикатори који припадају тематској целини „Земљиште“ дати су у Прилогу 1 ових Смерница,
док се целокупна Национална листа индикатора са објашњењима може наћи на интернет
адреси Агенције за заштиту животне средине http://indicator.sepa.gov.rs/.
Према Агенцији за заштиту животне средине (2013) „прикупљање података и израда
индикатора везаних за ерозију земљишта и садржај органског угљеника у земљишту
потребно је да буде усклађено са методологијом датом у Техничком Упутству за
прикупљање података за ерозију земљишта и података о органском угљенику у земљишту
за Европу кроз EIONET мрежу (Technical guidelines for the collection of soil erosion and soil
organic carbon data for Europe through EIONET, 2010, European Commision, Directorate General
JRC)“29.

Службени гласник РС, бр. 112/2009
Службени гласник РС, бр. 37/2011
29
Извор: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/networkcooperations/technical-guidelines (приступљено: 10.04.2019.)
27
28
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4. Стандарди за узорковање земљишта
Узорковање земљишта на локалном нивоу се ради по међународним стандардима
дефинисаним од стране Међународне организације за стандардизацију (ISO)30:
• ISO 18400-102:2017 даје смернице за технике узимања узорака тако да се
они касније могу испитивати у сврху пружања информација о квалитету
земљишта. Стандард даје информације о опреми која је применљива у
одређеним ситуацијама узорковања како би се омогућило да се изврше
исправне процедуре узорковања и да се прикупе репрезентативни узорци. Овај
стандард даје упутства о избору опреме и техникама које се користе како би се
омогућило правилно и несметано узимање узорака на различитим дубинама.
• ISO 18400-101:2017 прецизира процедуралне елементе којe треба узети
приликом припреме и примене плана узорковања. План узорковања
између осталог описује који се лабораторијски узорци морају узети, како се
узимају и одакле треба узети да би се постигли циљеви истражног програма.
• ISO 18400-107:2017 наводи минималне податке потребне за извештај о узорковању
независно од сврхе истраживања.
• ISO 18400-104:2018 даје опште смернице за развој стратегија истраживања локалитета
и детаљне смернице о развоју стратегија узорковања, при прикупљању информација о:
• просечним особинама земљишта,
• варијабилности својстава земљишта, и
• просторном распореду својстава земљишта.
Примењује се на узорке земљишта за хемијска испитивања и одређивање
разних других својстава (нпр. физичких). Иако је главни фокус овог стандарда
прикупљање материјала (теренски узорци) за трансфер у лабораторију за
тестирање, такође се примењује када се мерења врше директно у пољу.
• ISO 18400-202:2018 даје смернице о дизајнирању и извођењу прелиминарних
истраживања које укључују канцеларијске радове и рекогносцирање локације,
и где је то могуће, прелиминарну процену ризика. Примењује се сваки пут када
се врше узорковања или истраживања ради утврђивања квалитета земљишта.
• ISO 18400-203:2018 даје оквир за различите фазе и подфазе у истраживању
потенцијално
контаминираних
локација.
Коначно
утврђивање
статуса
контаминације може довести до процене ризика и, тамо где је то потребно,
олакшати избор и примену одговарајућих мера санације и ремедијације.
• ISO 10381-5:2005 даје упутства о поступку испитивања урбаних и индустријских
локација, где је или познато да је загађење земљишта присутно или се сумња на
присутност контаминације тла. ISO 10381-5:2005 се примењује тамо где постоји
потреба да се утврди статус контаминације локације, или постоји потреба да се утврди
квалитет животне средине на локацији за друге сврхе.

Извор: https://www.iso.org/home.html (приступљено: 05.09.2019.)
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Национални
стандарди
локалном нивоу израђени

за
су

узорковање
земљишта
од стране Института за

који
се
користе
на
стандардизацију Србије31:

• SRPS ISO 10381-2 даје технике за узимање и чување узорака земљишта, тако да
они могу да буду накнадно испитани у циљу пружања информација о квалитету
земљишта,
• SRPS ISO 11464:2004 прописује поступак припреме узорака за физичко-хемијске
анализе, где су описани следећи поступци припреме узорака: сушење, дробљење,
просејавање, дељење и млевење,
• SRPS EN ISO 11074:2016 дефинише термине на пољу квалитета земљишта,
• SRPS EN ISO 12404:2016 прописује упутство за избор и примену скрининг метода
за оцену квалитета земљишта,
• SRPS EN ISO 16133:2019 даје опште смернице за селекцију поступака за
успоставлљање и одржавање програма мониторинга,
• SRPS EN ISO 19258:2019 даје смернице на принципе и главне методе за одређивање
педогеохемијског нултог стања и нултог стања за неорганске и органске супстанце у
земљишту.

Извор: https://www.iss.rs/ (приступљено: 05.09.2019.)
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5. Мониторинг земљишта на локалном нивоу
Узорковање земљишта на локалном нивоу треба организовати на начин да се успостави
локална мрежа за мониторинг како би се узорковањем покрили локалитети који нису
укључени у државну мрежу мониторинга. Како би се успоставила локална мрежа за
мониторинг, потребно је реално сагледати и испланирати број локалитета и њихов распоред
у простору. У тексту који следи биће представљени елементи неопходни за израду Програма
мониторинга на локалном нивоу, а који укључују:
• Критеријуме за одабир локација за спровођење мониторинга
• Одређивање броја локалитета
• Одређивање распореда тачака за узорковање на локалитету
• Дефинисање потребних информација о локалитету
• Дефинисање листи метода и стандарда
• Дефинисање параметара за испитивање
• Дефинисање временског периода за имплементацију Програма
• Дефинисање потребних финансијских средстава
• Дефинисање рокова за извештавање о активностима мониторинга
• Приказ резултата анализе земљишта
• Избор индикатора за оцену ризика
• Дефинисање степена угрожености

5.1 Критеријуми за одабир локација за спровођење
мониторинга
Одабир локација које ће бити укључене у локалну мрежу мониторинга није могуће извршити
произвољно, већ је потребно направити листу критеријума који ће се користити за ову
активност.
Критеријуми који могу бити узети приликом одабира локација и њиховог потврђивања за
укључивање у локалну мрежу мониторинга су следећи:
• Да ли је локација укључена у државну мрежу мониторинга?
• Да ли је локација репрезентативна за постављање тачке за мониторинг?
• Да ли постоје проблеми у приступу локацији?
• Да ли ће локација бити приступачна за наредна узорковања?
• Да ли се могу добити информације о тренутном начину коришћења?
• Да ли је позната историја коришћења локације?
• Да ли постоје планиране промене у начину коришћења?
Поред наведених критеријума могу се користити и други критеријуми у зависности од
специфичности ситуације на простору ЈЛС. У табели 1 приказани су потенцијални локалитети
за спровођење мониторинга земљишта на локалном нивоу.
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Табела 1. Потенцијални локалитети за спровођење мониторинга земљишта на локалном
нивоу

Област

Локалитет

Производња енергије

Земљиште
у
околини
погона
производњу енергије – електране

Индустрија

Земљиште у околини индустријских
погона

Комерцијалне активности

Земљиште у околини комерцијалних
активности (станице за снабдевање
горивом и објекти за складиштење горива)

Саобраћај

Земљиште
у
инфраструктуре

Јавне површине

Земљиште са јавних површина

околини

за

саобраћајне

Земљиште у оквиру јавних установа

Несанитарни објекти

Земљишта
у
оквиру
несанитарних депонија
Земљиште
насеља

у

околини

и

околини

нехигијенских

5.2 Број локалитета
Како би се одредио оптимални број локалитета за мониторинг земљишта потребно је
прецизно извршити претходна истраживања. Ово може бити урађено анализом постојеће
документације и сагледавањем ситуације на терену. Приликом одређивања броја локалитета
за мониторинг земљишта, посебну пажњу треба обратити на финансијски аспект, тако да у
буџету ЈЛС треба планирати довољна средства за ову врсту радова. Финансијске прилике
могу редуковати избор локација на којима ће се вршити мониторинг, што може довести до
неадекватног сагледавања ситуације на подручју ЈЛС.
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5.3 Распоред тачака узорковања на локалитету у локалној мрежи
Избор методе узорковања зависи од институције која врши узорковање, имајући у виду
да на националном и међународном нивоу не постоји јединствена метода. У овом случају,
када локална самоуправа тендером изабере институцију за послове вршења мониторинга,
та институција ће вршити узорковање по својој акредитованој методи. Са друге стране,
ЈЛС може захтевати вршење узорковања одређеном методом, са јасним смерницама које
институција треба да испоштује.
У сврху што квалитетнијег узорковања земљишта са појединачних локалитета потребно је
утврдити распоред тачака узорковања на сваком локалитету на коме се обавља мониторинг.
При утврђивању распореда тачака узорковања морају се узети у обзир сврха и циљеви
мониторинга, хипотеза о загађености и захтевана прегледност32. Узорковање на локалитету
треба извести тако да тачке са којих се узимају узорци у целини представљају локалитет на
којем се врши мониторинг.
Према методологији дефинисаној у оквиру Пројекта „Израда методологије за систематско
праћење квалитета и стања земљишта у Републици Србији“ имплементираног у току 2011.
године, постоји неколико основних начина узорковања земљишта у мрежи мониторинга.
У тексту који следи биће приказани начини узорковања земљишта на локалитетима, у
складу са стандардима: ISO 18400-101:2017, ISO 18400-107:2017 и ISO 18400-104:2018, који су
произашли као резултат претходно наведеног пројекта.

5.3.1 Несистематски начини узорковања (неправилно узорковање)
У испитивању земљишта која се користе за пољопривредну производњу често се користе “N”,
“S”, “W” и “X” начини узорковања, од којих су последња два приказана на слици 2.

X

W
Слика 2. Несистематски распореди

Методологија за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици Србији, 2011

32
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Означавање површине у цик-цак линији, на начин сличан оном приказаном на слици 3 је
други начин примене несистематског распореда узорковања земљишта.

Слика 3. Распоред узорковања по цик-цак линији

Општи изузетак од „необјективних дијагоналних образаца“ развијен за подручја трајног
мониторинга да би се добиле информације о дугорочним променама унутар изабраних
локалитета које настају под утицајем човека јесте модел ротирајућих дијагонала приказан
на слици 4.

18

9

17
16

15

5
4
3
1

2

8
6
14

7

13

12
11
10

Слика 4. Модел ротирајућих дијагонала за подручја трајног мониторинга
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5.3.2 Кружна мрежа (решетка)

N

W

E

S
Слика 5. Кружна мрежа

Кружне мреже су корисне за визуелно представљање области локализоване контаминације
као што су нпр. резервоари, али и за приказивање утицаја локалног извора загађења на
околину као нпр. талози из индустријских погона. Узорковање се спроводи на пресеку
концентричних кружница (чији пречник зависи од величине површине која се сматра
контаминираном) и линија које пролазе кроз осам главних тачака компаса (слика 5).

5.3.3 Систематско узорковање (правилна мрежа)
У многим случајевима узорковање земљишта се врши по правилној мрежи као што је
приказано на слици 6. Величина мреже у овом случају зависи од тога у којој мери су захтевани
детаљи.

Слика 6. Правилан распоред тачака узорковања на правилној мрежи
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5.3.4 Случајно узорковање
У случају да се претпоставља неправилно појављивање зона контаминације, може се
применити случајно узорковање. Недостатак ове технике је неправилна покривеност што
чини интерполацију између тачака узорковања тешком (слика 7). У пракси се случајно
узорковање (у свом најчистијем облику) ретко користи при испитивању земљишта.

Слика 7. Случајно узорковање без мреже

5.3.5 Стратификовано случајно узорковање
Приликом коришћења стратификованог случајног узорковања локалитет је подељен на
одређен број ћелија које чине мрежу, а одређени број случајно распоређених тачака
узорковања се бира унутар сваке ћелије (слика 8).

Слика 8. Стратификовано случајно узорковање
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5.3.6 Нелинијско случајно узорковање
Овај метод је сличан методу стратификованог случајног узорковања, али у овом случају само
једна од две координате се бира на случајан начин.

Слика 9. Нелинијско случајно узорковање на правилној мрежи

5.3.7 Систематско узорковање на неправоугаоној мрежи
У случају мреже изграђене од једнакостраничних троуглова (слика 10), свака пресечна тачка
мреже је у суседству три тачке мреже на једнаком растојању dx. Не постоје друге суседне
тачке.

Слика 10. Троугласта мрежа
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5.3.8 Узорковање дуж линијског извора
У случају контаминације дуж линије, као што је нпр. цурење из цевовода, тачке узорковања
могу да се распореде по земљишту које директно изнад покрива цевовод или да, уколико ово
из одређених разлога није изводљиво, буду близу цевовода (слика 11).

}
X

}
2X

Слика 11. Узорковање дуж линијског извора

Слика 12. Пример цик-цак узорковања на терену
Извор: http://pvportal.me/2018/02/uzorkovanje-zemljista/
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5.4 Савремени начин узорковања - аутоматска опрема
Процес узорковања земљишта може бити обављен уз помоћ следећег:
• ашова,
• ручних сонди (застарела метода, прецизност зависи од узоркивача),
• аутоматских сонди (савремена метода, прецизност максимална).
У данашње време, опрема за узорковање је у потпуности аутоматизована и све инструкције
се задају притиском на одговарајући тастер уређаја (слика 13). Приликом узорковања
земљишта треба користити GPS технологију како би се мапирањем парцеле GPS уређајем
добиле тачне координате парцеле као и њена површина.
Узорковање обухвата излазак на парцелу и мапирање, узимање узорака аутоматском сондом
са GPS -ом који бележи тачне координате сваког узорка.

Слика 13. Пример аутоматизоване опреме
Извор: http://www.victorialogistic.rs/poljoprivreda/analiza-zemljista/savremeni-nacin-uzorkovanja-zemljistaautomatska-oprema
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5.5 Опис локалитета
На самом почетку имплементације мониторинга на одређеном локалитету потребно је
извршити описивање локалитета. Опис локалитета се врши на основу критеријума који су
у складу са FAO Приручником за опис земљишта33 (Guidelines for soil description, FAO 2006).
У опису локалитета приказује се кратак опис основних педогенетских фактора:
1. Матични супстрат – на Геолошкој карти Србије је пре почетка мониторинга потребно
идентификовати који се матични сустрат налази на месту мониторинга.
2. Климатски услови – климатски услови на локалитету представљају важне особине
самог локалитета који утичу на раст биљака и формирање земљишта. Као минимум
података које треба сакупити представљају се средња месечна температура и просечна
количина падавина на месечном нивоу (могу се добити из најближе метеоролошке
станице). Потребно је такође забележити и тренутне временске услове, као и временске
услове који су преовладавали у недељама пре теренског истраживања.
3. Рељеф – описује се форма рељефа просторне целине, положај локалитета унутар
рељефа, нагиб и експозиција.
4. Природна вегетација подручја – у процесу образовања земљишта вегетација је
један од доминантних фактора, и представља примарни извор органске материје због
своје улоге у кружењу материје и хидрологије самог локалитета. Због непостојања
јединственог система за описивање вегетације, описивање се може извршити на
основу локалних, регионалних или међународних система, и често се описује на
основу класификације UNESCO (1973, допуњено SOTER; ISRIC 2005).
5. Коришћење земљишта – овде се описује тренутни начин коришћења земљишта
који након обраде података треба да послужи да се остали подаци тумаче на
квалитетнији начин.
Образац за описивање места праћења земљишта загађених и потенцијално загађених
локалитета, који чини саставни део ових Смерница, израђен је у оквиру Пројекта „Израда
методологије за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици Србији“
реализованог у току 2011. године од стране Пољопривредног факултета Универзитета у
Београду, финансираног од стране Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања Републике Србије. Образац је одштампан уз Смернице за доношење Програма
мониторинга земљишта на локалном нивоу и чини њен саставни део.
Правилник о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација прописао је
обрасце за достављање података у Катастар контаминираних локација. Садржина образаца
дата је према фазама истраживања локације и фазама спровођења ремедијације, а обрасци
се попуњавају редом до нивоа до кога је контаминирана локација испитана и/или планирана
и спроведена ремедијација. Обрасци дефинисани Правилником су:
1) Образац 1 – Идентификација контаминиране локације – Фаза 1;
2) Образац 2 – Прелиминарна истраживања контаминиране локације – Фаза 2;
3) Образац 3 – Детаљна истраживања контаминиране локације – Фаза 3;
4) Образац 4 – Планирана ремедијација – Фаза 4;
5) Образац 5 – Спроведена ремедијација – Фаза 5;
6) Образац 6 – Мониторинг након спроведене ремедијације – Фаза 6.

Guidelines for soil description, FAO 2006
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5.6 Листа метода и стандарда
Према Уредби о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма34
дефинисано је да листа метода и стандарда који се користе за узорковање земљишта, анализу
узорака и обраду података обухвата списак референтних метода и стандарда који ће се
користити при реализацији програма за узорковање, анализу узорака, као и за оцењивање
вредности концентрација.
Према истој Уредби, стручна акредитована институција која врши испитивање земљишта
у обавези је да у извештају о испитивању земљишта наведе листу метода и стандарда
који се користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду података. Такође, ЈЛС
може унапред дефинисати листу метода и стандарда по којима ће се вршити узорковање
земљишта, анализа узорака и обрада података.
Поред ових захтева, према Правилнику о условима које правно лице мора да испуњава за
обављање послова мониторинга земљишта35, правно лице које врши мониторинг земљишта
мора да поседује акт о акредитацији издат од стране Aкредитационог тела Србије у складу
са стандардом SRPS ISO/IEC 17025 са одговарајућим обимом акредитације за узорковање
земљишта и лабораторијско испитивање физичких, хемијских и микробиолошких
параметара у земљишту, у складу са Законом о заштити земљишта.
Према истом Правилнику, правно лице које врши послове мониторинга земљишта који
се односе на узорковање и лабораторијско испитивањe узорака земљишта мора да има
запослена најмање:
1) два лица са стеченим високим образовањем у оквиру научне области биотехничке науке,
2) два лица са стеченим високим образовањем у оквиру научне области физичко-хемијске
или хемијске науке и/или научне области технолошког инжењерства.
За послове мониторинга који се односе на карактеризацију земљишта на нивоу типа, правно
лице према истом Правилнику мора да има запослена најмање:
1) два доктора биотехничких наука са најмање три године радног искуства у области науке
о земљишту;
2) два лица са стеченим високим образовањем у оквиру научне области биотехничких
наука, са најмање три године радног искуства у области испитивања и заштите земљишта;
3) два лица са стеченим високим образовањем у оквиру научне области физичко-хемијске
или хемијске науке и/или научне области технолошког инжењерства, са најмање три
године радног искуства у области испитивања и заштите земљишта.
Овај Правилник је такође прописао и документацију која се подноси уз захтев за добијање
овлашћења за мониторинг земљишта, као и документацију која се подноси за ове потребе
у случају да правно лице има закључен уговор о сарадњи са научно-истраживачком
организацијом.

Службени гласник РС, бр. 88/2010
Службени гласник РС, бр. 58/2019
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5.7 Листа параметара за испитивање
Узорковање земљишта и анализе параметара који се испитују може да врши само стручна
организација акредитована од стране националног акредитационог тела. У Србији
акредитацију спроводи једино Акредитационо тело Србије (АТС) које је основала Република
Србија и коме су поверени послови акредитације у складу са Законом о акредитацији.

Табела 2. Параметри за оцену физичких својстава земљишта, дубина мерења и интервал
узорковања
Дубина мерења

Интервал
узорковања (год.)

Механички састав земљишта

Сви хоризонти

9

Запреминска маса земљишта

Сви хоризонти

3

Максимални капацитет земљишта за воду

Сви хоризонти

3

Пољски водни капацитет

Сви хоризонти

3

Тачка венућа

Сви хоризонти

3

Физиолошки активна и
лакоприступачна вода

Сви хоризонти

3

Специфична маса и укупна порозност

Сви хоризонти

3

Капацитет земљишта за ваздух

Сви хоризонти

3

Пропусност земљишта за воду

Сви хоризонти

3

Стабилност структурних агрегата у води

Сви хоризонти

3

Збијеност земљишта

Сви хоризонти

3

Параметар

Извор: Методологија за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици
Србији, 2011
(прилагођено)
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Табела 3. Параметри за оцену хемијских својстава земљишта, дубина мерења и интервал
узорковања
Дубина мерења

Интервал
узорковања (год.)

pH у H2O и 1N KCl , (CaCl2)

Сви хоризонти

3

Садржај CaCO3

Сви хоризонти

3

Хидролитичка киселост

Сви хоризонти

3

CEC ( Ca2+, Mg2+, Na+, K+)

Сви хоризонти

3

Садржај органске материје

Сви хоризонти

3

Укупни N

Сви хоризонти

3

NO3

Сви хоризонти

3

Приступачни елементи у земљишту:
P, K, Fe, Cu, Zn, S, Mn

Сви хоризонти

3

Тешки метали и потенцијално токсични
елементи: Al, As, B, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo,
Ni, Pb, Se, Sn, Sr, Zn, укупни и приступачни

Сви хоризонти

3

EC - кондуктивитет

Сви хоризонти

3

-

3

Сви хоризонти

3

Параметар

Хемијски састав подземне воде на дубини
до 2 m (pH, EC, Ca2+, Mg2+, Na+, CO32-,
HCO23-, Cl-, SO42-, NO3-, NO2-, PO43-)
Остаци пестицида

Извор: Методологија за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици
Србији, 2011
(прилагођено)
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Табела 4. Параметри за оцену микробиолошких својстава земљишта, дубина мерења и
интервал узорковања
Дубина мерења

Интервал
узорковања (год.)

Еколошка дубина36

3

Активност дехидрогеназе

Еколошка дубина

3

CO2 продукција

Еколошка дубина

3

Параметар

Целулолитичка активност - целулоза тест

Извор: Методологија за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици
Србији, 2011
(прилагођено)
Листа параметара за испитивање треба да обухвати податке и информације који се прикупљају
на локалитетима који су предмет мониторинга. Приликом припремања листе параметара
треба узети у обзир оне параметре за које се претпоставља да могу достићи вредности преко
прописаних граничних вредности, и који могу изазвати ризик по здравље људи и животну
средину. Приликом анализе треба одабрати оне параметре за које се сматра да ће имати
повишене вредности, као и оне параметре за које је претходним истраживањима утврђено
да су у претходном периоду имали повећане вредности.
Анализе параметара треба да обухвате: анализу физичких својстава земљишта (табела 2),
анализу хемијских својстава земљишта (табела 3) и анализу микробиолошких својстава
земљишта (табела 4). Приказ параметара за испитивање, дубина мерења и интервал
узорковања су приказани у претходним табелама.

Слика 14. Анализа земљишта у лабораторији
Извор: http://tvrubin.rs/wp-content/uploads/2016/07/analiza-zemljista-2-e1469102719167.jpg
Еколошка дубина представља дубину закорењивања биљака, и зависи од биљне врсте која се налази на површини тла
које се узоркује, или на околним парцелама.
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5.8 Детаљна истраживања
Уколико се у земљишту утврди присуство загађујућих материја, потребно је извршити детаљна
истраживања. Приликом детаљних истраживања утврђује се количина и распростирање
загађујућих материја, њихових мобилних фракција и могућности ширења у околину. У овој
фази истраживања узоркују се и анализирају земљиште, вода и ваздух у земљишту. Детаљна
истраживања одабраних загађених локалитета према ISO 10381-5:2005 стандарду треба да
буду основне смернице за спровођење мониторинга загађених земљишта, а локалитети
који ће бити одабрани за мониторинг према овом стандарду треба да испуњавају неколико
услова37:
• утврђено присуство загађујуће материје;
• утврђено простирање загађујуће материје (тродимензионално);
• показатељи дистрибуције загађујућих материја (хомогено или хетерогено распрострањење);
• детаљне информације о педологији, геологији/литологији, хидрологији и
хидрогеологији загађеног простора.

5.9 Временски период за имплементацију Програма
Временски период узорковања и испитивања земљишта врши се у току једне календарске
године, по динамици дефинисаној оперативним планом. Најповољније време за узимање
узорака на пољопривредном земљишту је након убирања усева односно после жетве или
бербе, када је земљиште најсиромашније хранљивим елементима, и када се лако може ући у
парцелу, или приликом подизања нових засада. Узорковање земљишта може се извршити и
у току вегетације, а најчешћи повод је испољавање карактеристичних симптома недостатака
одређених хранљивих елемента на гајеним биљкама.

Слика 15. Шема узорковања на пољопривредном земљишту након убирања усева
Извор: https://www.boljazemlja.com/uputstvo-za-pravilno-uzorkovanje-zemljista/

Методологија за систематско праћење квалитета и стања земљишта у Републици Србији, 2011
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5.10 Потребна финансијска средства и институционална
организација
Средства за реализацију Програма мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже
обезбеђују се из буџета јединице локалне самоуправе. Програм мониторинга треба у свом
једном делу да садржи и оквирну процену трошкова мониторинга. Трошкови мониторинга
зависе од броја локалитета, неопходних анализа и детаљности обраде података. Како би се
осигурало адекватно финансирање имплементације мониторинга, Програм мониторинга
треба да презентује процењене или индикативне трошкове, као и изворе финансирања.
Поред финансијске процене, у овом делу Програма мониторинга треба дати и приказ
институционалне одговорности, односно приказати које ће институције на нивоу ЈЛС бити
задужене за праћење спровођења Програма мониторинга.

5.11 Извештавање о активностима мониторинга
Према члану 33. Закона о заштити земљишта, Извештај о мониторингу земљишта садржи
нарочито:
1) број и положај мерних места;
2) листу анализираних параметара;
3) коришћене методе и стандарде;
4) процену степена угрожености земљишта на основу анализираних параметара и
индикатора;
5) податке о промени намене и начину коришћења земљишта, уколико постоје;
6) податке о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг земљишта.
Овлашћено правно лице које врши мониторинг доставља Министарству и Агенцији извештај
о мониторингу државне мреже најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.
Надлежни орган аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе достављају извештај
мониторинга локалне мреже, док загађивач земљишта извештај о мониторингу доставља
Министарству, на територији аутономне покрајине надлежном покрајинском органу,
јединици локалне самоуправе и Агенцији најкасније до 31. марта за претходну годину. Према
истом члану, Министар ближе прописује садржину и форму извештаја о мониторингу.
Према Правилнику о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти,
садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података, податке о стању и квалитету
земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима, у складу са Законом о
заштити земљишта, поред државних органа и органи аутономне покрајине, јединице локалне
самоуправе и загађивачи, достављају Агенцији за заштиту животне средине најкасније до 31.
марта текуће године за претходну годину.
Према истом Правилнику, организације, органи и загађивачи из члана 7. став 1. достављају и
податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама на којима је престала
активност која је била узрок загађења и деградације земљишта дефинисана посебним
прописом, локацијама са историјским загађењем и локацијама предузећа у стечају.
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Подаци за Катастар контаминираних локација се достављају на обрасцима 1–6, који су
одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део, на следећи начин:
1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, потписан од
стране одговорног лица;
2) један комплет образаца електронски на имејл адресу Агенције за заштиту животне средине.

5.12 Резултати анализе земљишта
Резултати анализе узорака земљишта се у извештају приказују текстуално, табеларно и
графички. Текстуални приказ треба да пружи описне информације о резултатима анализе,
који се користе за оцењивање квалитета земљишта, као и за израду извештаја о стању
земљишта. Овај део извештаја укључује и закључак о стању на локацијама. Графички
приказ резултата анализе треба да садржи мапирана сва подручја испитивања и подручја
оптерећена загађујућим материјама.
Подаци добијени реализацијом Програма мониторинга уносе се у базе података које
укључују параметре и информације дефинисане на основу Уредбе о програму системског
праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и
методологије за израду ремедијационих програма38.
Податке о резултатима анализе треба доставити Агенцији за заштиту животне средине до 31.
марта текуће године за претходну годину, и саставни су део информационог система заштите
животне средине.

5.13 Избор индикатора за оцену ризика
Избор индикатора за оцену ризика од деградације земљишта потребно је извршити на основу
очекиваног стања и резултата претходних истраживања на локалитетима где је вршено
испитивање квалитета земљишта. Индикатори се оцењују на основу општих елемената
за оцену ризика од деградације земљишта који су дати у Прилогу 1 Уредбе о програму
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма39.

Службени гласник РС, бр. 88/2010
Службени гласник РС, бр. 88/2010
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5.14 Дефинисање степена угрожености и доношење Програма
санације и ремедијације
Степен угрожености земљишта одређује се на основу вредности загађујућих материја датих
у законској регулативи.
Уколико се на некој локацији утврде вредности загађујућих материја на основу којих се она
може сврстати у ред контаминираних локација, потребно је извршити израду и доношење
Пројекта санације и ремедијације. Израда Пројекта санације и ремедијације врши се на
основу Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма40 и
Правилника о методологији за израду пројеката санације и ремедијације41.
Правилником о садржини и начину вођења Катастра контаминираних локација, врсти,
садржини, обрасцима, начину и роковима достављања података дефинисано је да податке
о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о загађивачима,
достављају у складу са Законом о заштити земљишта, државни органи, односно организације,
органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и загађивачи, Агенцији за
заштиту животне средине најкасније до 31. марта текуће за претходну годину. Истим
Правилником је дефинисано да државни органи, односно организације, органи аутономне
покрајине, јединице локалне самоуправе и загађивачи, достављају и податке о стању и
квалитету земљишта на контаминираним локацијама на којима је престала активност која је
била узрок загађења и деградације земљишта дефинисана посебним прописом, локацијама
са историјским загађењем и локацијама предузећа у стечају.

Службени гласник РС, бр. 88/2010
Службени гласник РС, бр. 74/2015
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6. Фазе у припреми и реализацији Програма
мониторинга на нивоу локалне мреже
Припрема и реализација Програма мониторинга земљишта на локалном нивоу обавља се
кроз неколико фаза:
I.

Припрема Програма мониторинга – ова фаза обухвата припрему Програма
мониторинга на нивоу ЈЛС у текућој за наредну календарску годину. Доношење
Програма мониторинга подразумева да надлежни орган aутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе доноси Програм мониторинга земљишта на нивоу
локалне мреже, а који мора бити усклађен са Програмом мониторинга земљишта на
нивоу државне мреже. Министарство даје сагласност на Програм мониторинга којим
се успоставља локална мрежа, у складу са чл. 29 Закона о заштити земљишта42;

II. Спровођење избора и одређивање стручне акредитоване иснтитуције која ће вршити
послове мониторинга на простору ЈЛС;
III. Имплементација Програма мониторинга од стране изабране стручне акредитоване
институције и достављање резултата мониторинга;
IV. Детаљна истраживања и процена ризика (уколико се утврди присуство загађујућих
материја у земљишту);
V. Израда ремедијационих програма у случају регистровања ремедијационих вредности
концентрација опасних и штетних материја или вредности које указују на значајну
контаминацију земљишта (опционо).

Службени гласник РС, бр. 112/2015
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Прилози
Прилог 1. Индикатори који припадају тематској целини „Земљиште“ у оквиру Националне
листе индикатора заштите животне средине43

Tематска целина

ЗЕМЉИШТЕ

Назив индикатора:

ПРОМЕНА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА
ЗЕМЉИШТА

Тематско подручје

Притисци

Дефиниција и опис индикатора

Методологија израчунавања и
сакупљања података

Индикатор приказује трендове у пренамени
пољопривредног, шумског и другог полуприродног
и природног земљишта у урбана земљишта и друге
вештачке површине. Он приказује површине
заузете изградњом и урбаном инфраструктуром,
као и урбаним зеленим, спортским и рекреационим
површинама. Индикатором се приказују промене
употребе пољопривредног земљишта, заузимање
земљишта различитим типовима људских активности,
порекло урбаног земљишта исказано кроз удео
различитих категорија коме је извршена пренамена.
Индикатор се израчунава анализом карата израђених
на основу интерпретације сателитских снимака. У
зависности од површине на којој се анализа врши,
користи се Corine Land Cover база података Европске
Агенције за животну средину, као и карте већих размера.
Индикатор се израчунава на основу тренда пораста
површина којима је промењена намена у одређеном
временском раздобљу (5–10 година) и на основу
CLC база података промена; индикатор се приказује
нумерички, табеларно и графиконима у хектарима
пренамењеног земљишта, према врсти пренамене и у
уделу (%) пренамењеног земљишта годишње у односу
на укупно земљиште. Промене пољопривредног,
шумског и полуприродног/природног земљишта (CLC2
до CLC5) у урбана земљишта (CLC1) груписане су зависно
од методологије за прорачунавање покровности
земљишта.

Јединица мере

ha или km2

Надлежна институција којој се
достављају подаци44

Подаци се достављају по посебним захтевима, не
постоји регулисана обавеза достављања података.
Локална самоуправа израчунава индикатор ради
праћења реализације просторних планова и праћења
реализације циљева из стратешких докумената.

Службени гласник РС, бр. 37/2011
Водич за одрживо управљање земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији (2018)
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Назив индикатора:

ЕРОЗИЈА ЗЕМЉИШТА

Тематско подручје

Притисци

Дефиниција и опис индикатора

Методологија израчунавања и
сакупљања података

Индикатор приказује површине и интензитет
ерозивних процеса, као и заступљеност класа
стварног и потенцијалног ризика од ерозије
земљишта. Ерозивни процеси представљају промене
на површинском слоју земљишног рељефа које
настају услед испирања и одношења најситнијих и
најплоднијих честица из растресите подлоге.
Индикатор се израчунава утврђивањем степена
угрожености земљишта од ерозије изражен у t/ha
годишње. За израчунавање индикатора користи
се моделовање коришћењем података о начину
коришћења земљишта, топографије и климе.
Препоручене методологије су модел паневропске
процене ерозије тла (PESERA модел), као и (USLE модел)
за губитак тла. Списак других прихваћених модела за
процену губитка земљишта доступни су у Техничком
упутству за прикупљање података за ерозију земљишта
и података о органском угљенику у земљишту за
Европу кроз Eionet мрежу (Technical guidelines for the
collection of soil erosion and soil organic carbon data for
Europe through Eionet, 2010, European Commision, Directorate General JRC). Неопходни подаци за утврђивање
ризика од деградације земљишта ерозијом су: 1. Тип
земљишта; 2. Текстура земљишта; 3. Запреминска маса
и водно-ваздушна својства земљишта, хидрауличка
својства земљишта; 4. Топографија, укључујући градијент
нагиба и дужину нагиба; 5. Покровност земљишта; 6.
Начин коришћења земљишта и земљишног простора
(укључујући управљање земљиштем, пољопривредне
системе и шумарство); 7. Клима (укључујући дистрибуцију
падавина и карактеристике ветра); 8. Хидролошки услови;
9. Доминантни фактори појаве ерозионих процеса;
10. Квантитативни показатељ степена угрожености коефицијент ерозије З (према методи „Потенцијала
ерозије“). Неопходна је примена сателитских снимака,
комбинована са информатичким технологијама – GIS-ом,
дигиталним моделом терена и елевационим моделима
које се комбинују с теренским препознавањем терена
на подручјима где је то неопходно. Карта ерозије мора
бити у дигиталној и интерактивној форми, са широким и
разноврсним могућностима коришћења45.

Јединица мере

t/ha годишње еродираног земљишта

Надлежна институција којој се
достављају подаци46

Министарство
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, Министарство заштите животне
средине, Агенција за заштиту животне средине,
Републичка дирекција за воде.

Водич за одрживо управљање земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији (2018)
Исто

45
46

46

Назив индикатора:

САДРЖАЈ ОРГАНСКОГ УГЉЕНИКА У
ЗЕМЉИШТУ
Стање

Тематско подручје

Дефиниција и опис индикатора

Методологија израчунавања и
сакупљања података

Индикатор прати садржај органског угљеника у
појединим слојевима земљишта ради утврђивања
степена деградације земљишта. Утврђивање
садржаја
органског
угљеника
у земљишту
представља основу за израчунавање акумулације
органске материје у слоју до један метар дубине
земљишта. Израдом индикатора омогућена је
процена резерви органске материје у земљишту у
зависности од типа земљишта и начина његовог
коришћења, а све у циљу утврђивања подручја под
ризиком за одрживо коришћење земљишта.
Индикатор се израчунава на основу података о
садржају органског угљеника у земљишту и изражава
се у t/ha у слоју земљишта од 0–30 cm и у слоју од
0–100 cm, као и у процентима органског угљеника
у слоју земљишта од 0–30 cm и у слоју од 0–100 cm.
Списак прихваћених педотрансфер функција (pedotransfer functions) за одређивање запреминске
масе неопходне за утврђивање садржаја органског
угљеника у земљишту доступан је у Техничком
упутству за прикупљање података за ерозију
земљишта и података о органском угљенику у
земљишту за Европу кроз Eionet мрежу (Technical
guidelines for the collection of soil erosion and soil organic carbon data for Europe through Eionet, 2010, European Commision, Directorate General JRC). Неопходни
скуп података за утврђивање ризика од деградације
земљишта смањењем органске материје јесу тип и
текстура земљишта, начин коришћења земљишта,
топографија, као и варијација климатских фактора.
Подаци се прикупљају у оквиру Програма систематске
контроле плодности земљишта, Програма системског
праћења квалитета земљишта, у оквиру педолошких
истраживања и мапирања земљишта, као и других
пројеката којима се утврђују квалитет и деградација
земљишта. Добијени подаци о садржају органског
угљеника у земљишту приказују се картографски и
нумерички у утврђеној грид мрежи.

Јединица мере

t/ha и %

Надлежна институција којој се
достављају подаци47

Министарство заштите животне средине, Агенција
за заштиту животне средине
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Назив индикатора:

УПРАВЉАЊЕ КОНТАМИНИРАНИМ
ЛОКАЛИТЕТИМА

Тематско подручје

Притисци

Дефиниција и опис индикатора

Методологија израчунавања и
сакупљања података

Јединица мере
Надлежна институција којој се
достављају подаци48

Индикатор приказује начин управљања локалитетима
на којима је потврђено присуство локализованог
загађења земљишта. Он прати напредовање у
управљању овим локалитетима пратећи главне
загађујуће материје које утичу на квалитет земљишта
и подземних вода, као и реализовање процеса
санације и ремедијације. Локализовано загађење
везано је за подручја појачане индустријске
активности, неадекватно уређена одлагалишта
отпада, локалитете вађења минералних сировина,
војна складишта и подручја на којима је дошло до
акцидентних ситуација и загађења земљишта.
Индикатор се израђује анализом прогреса у
управљању контаминираним локалитетима који је
изражен кроз: 1. Укупан број потенцијално загађених
локалитета; 2. Број локалитета на којима су извршена
прелиминарна истраживања (у % и нумерички); 3.
Број локалитета на којима су извршена детаљна
истраживања (у % и нумерички); 4. Број локалитета на
којима се предузимају мере санације и ремедијације
(у % и нумерички); 5. Број локалитета на којима
је извршена ремедијација (у % и нумерички); 6.
Трошкови и процењени трошкови санације (РСД); 7.
Удео главних типова локализованих извора загађења
земљишта у укупном броју идентификованих
локалитета (%); 8. Удео индустријских грана у
локализованом загађењу земљишта (%); 9. Главне
загађујуће материје које утичу на загађење земљишта
и површинских вода.
Број локалитета изражен је нумерички и у процентима,
удео је изражен у процентима, трошкови санације и
ремедијације изражени су у домаћој валути (РСД)
Министарство заштите животне средине, Агенција за
заштиту животне средине
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