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Заједнички Форум за контаминирано земљиште, покренут 1994. 

године, је мрежа креатора политике и саветника из националних 

министарстава за проблеме контаминираног земљишта у 

земљама чланицама Европске Уније и земљама Заједничке 

Трговинске Асоцијације. Циљеви Заједничког Форума су развој 

стратегија за управљање и санирање контаминираних подручја 

и за поновно коришћење земљишта уз поштовање “одрживе 

заштите ресурса” за контаминирано земљиште и подземне воде.

www.commonforum.eu

  

NICOLE је мрежа за подстицање, ширење и размену знања 

о свим аспектима третирања индустријског контаминираног 

земљишта. Она има 125 чланова из 15 европских земаља 

који долазе из индустријских предузећа и трговинских 

организација (који имају проблем), и пружаоци услуга у које 

спадају организације које развијају технологије, универзитети и 

независне истраживачке организације (који решавају проблеме) 

као и владине организације (који су креатори политике). 

Мрежа је почела са радом у фебруару 1996. године, под 4. 

Оквирним Програмом  Европске уније. Од фебруара 1999, 

NICOLE је самофинансирајућа организација која се финансира 

чланаринама својих чланова.

www. NICOLE.org
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Широм Европе, наше индустријско наслеђе створило је 

девастиране локације и подручја где контаминација представља 

потенцијални ризик за људе, водене ресурсе, земљиште и 

екосистеме. Тренутно се у региону годишње троши око 17 

милијарди € (ЕЦ, 2006) за санацију историјски контаминираних 

локација и враћање квалитета земљишта на ниво  погодан за 

постојеће коришћење или поновну употребу. Међутим, такође 

знамо да управљање ризицима на таквим локацијама може 

узроковати додатне утицаје  на животну средину или суседне 

локалитете.

Као друштво, потребно је да будемо сигурни да је новац за 

санацију (ремедијацију) локација добро потрошен, као и да 

корист постигнута ремедијацијом надмашује индуковане 

утицаје. Актери треба да буду укључени, и  њихови интереси 

треба да буду узети у обзир при одлучивању, када, како и колико 

ремедијација постаје део и ширих друштвених интереса.

Овај документ представља заједничку изјаву COMMON FORUM-

a (Заједничког Форума) и NICOL (Мрежа за индустријски 

контаминирано земљиште у Европи) о Одрживој Санацији 

контаминираног земљишта, седимента и подземних вода. 

Одржива Ремедијација се заснива на принципима управљања 

земљишним ресурсима анализом ризика  (CLARINET, 2002): 

концепт примењен на управљање загађеним земљиштем се 

сада користи као основа развоја неких оквира националних 

политика у овој области. Регенерација индустријски 

девастираних локација изграђена је на бази CLARINET концепта 

и развија комплементаран приступ одрживој регенерацији 

(CABERNET, 2006).

Ниједан део ове изјаве није у супротности са очекивањима  која 

имамо при улагању одговарајућих напора ради спречавања 

загађења у првом реду, или са принципом  загађивач плаћа, 

и они и даље остају важни принципи управљања животном 

средином.



ОДРЖИВА РЕМЕДИЈАЦИЈА НА ОСНОВУ 

ИНФОРМАЦИЈА О РИЗИКУ 

Common Forum и NICOLE су се 
договорили да:

1. Постоји сагласност о неопходности заштите људске популације 

и животне средине од контаминираних медија и ублажавање 

постојећих значајних ризика. 

2.   Прихватају да Одржива Ремедијација земљишта, седимента 

и подземних вода обухвата процену и управљање значајним 

ризицима по људско здравље и животну средину, на начин којим 

се  идентификују добробити за животну средину, социјалне 

и економске добити, као и утицаји стратегија за санацију и 

опција којима се  тежи ка  максимизирању укупне користи кроз 

избалансиран, заснован на доказима и транспарентан процес 

дошења одлука. 

3.   Препознају да одрживи принципи санације представљају:

  •  значајан допринос одрживом развоју, као што је нпр. 

повећање  одрживости коришћења природних ресурса или 

глобални циљеви ЕУ у области промене климе и енергије.

  • уверења да одлучивање на основу принципа одрживости 

може довести до: ефикаснијег коришћења ресурса у животној 

средини, као и социјалних и економских ресурса; бољих 

ремедијационих решења у којима су избалансирани утицаји и 

ефекти различитих примењених мера санације, и; унапређено 

дугорочно управљање земљиштем.

4.   Одрживост се не може квантификовати у апсолутном смислу. 

Сходно томе, укључивање заинтересованих страна је од кључног 

значаја који осигурава да процена одрживости минимизира 

неизвесности у разматрању специфичних пројектних питања и 

проблема и омогућава заинтересованим странама да представе 

своја гледишта о равнотежи између потенцијалних утицаја и 

користи. Контрола  или повратна информација је, као додатак, 

саставни део бољег информисања за доношење одлука о 

управљању земљиштем.

5.   Процена одрживости има за циљ да интегрише три елемента 

одрживости (факторе животне средине, као и социјалне и 

економске факторе) и шире интегрисане ефекте на уравнотежен 

и пропорционалан начин у оквиру специфичних законодавних 

и политичких контекста. Идеално, то се  догађа у најранијим 

фазама пројеката санације, у фази планирања или фази 

пројектовања, када су  циљеви санације постављени и 

потенцијални добитак који се односи на одрживост највећи, али 

такође и током трајања пројекта, укључујући моменат када је 

одабран технички приступ и када је санација у току.

6.   Извучен из рада CLARINET, концепт ‘одрживе ремедијације’ 

описан је у SuRF-UK Оквиру за процену одрживости 

ремедијације земљишта и подземних вода (CL:AIRE, 2010), NI-

COLE плану за одрживу ремедијацију (NICOLE, 2010) и на другим 

местима. Приступи за процену одрживе ремедијације  описани у 

овим референтним документима, сматрају се добром праксом, 

у складу са постојећим праксама управљања контаминираним 

земљиштем које укључују инфромације о ризику, и које 

се препоручују као основ за будуће праксе у управљању 

земљиштем, седиментом и подземним водама у Европи.
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