
Извештај о одржаном научно - стручном скупу 
"Деградација и заштита земљишта" 

Шумарски факултет Универзитета у Београду, 05.11.2015. године 
 
 Поводом обележавања Међународне године земљишта и 95. година проучавања 
шумских земљишта на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 05.11.2015. 
године одржан је научно стручни скуп "Деградација и заштита земљишта" у 
организацији Шумарског факултета и Агенције за заштиту животне средине.   
Поздравне говоре су одржали декан Шумарског факултета проф. др. Ратко Ристић, 
државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана 
Божовић и директор Агенције Филип Радовић.  
У стручном делу скупа презентовани су реферати по позиву које су одржали др Ратко 
Кадовић, др Снежана Белановић Симић, др Милан Кнежевић, др Мирјана Тодосијевић 
мр Драгана Видојевић, др Павле Павловић, др ратко Ристић, др Миодраг Златић и др 
Нада Драговић. Кроз реферате је приказана интегрална улога земљишта у глобалним 
размерама сагледана кроз концепте безбедности и квалитета земљишта.  У концепт 
безбедности земљишта укључене су све димензије глобалних егзистенцијалних питања, 
односно приступ је мултидимензионалан и мултидисциплинаран и потребно је 
разликовати оптимално стање земљишта, садашње стање земљишта као и наћи решења 
за ефикасно коришћење ресурса земљишта. На ова питања могућа решења су у 
концепту безбедности земљишта, где се земљиште проучава кроз пет димензија: 1) 
способност, 2) стање, 3) капитал, 4) повезивање и 5) кодификација земљишних 
субјеката социјалне, економске и биофизичке науке као и политике и законске 
регулативе. Наведено је да се научна достигнућа у области проучавања земљишта 
укључе у политике одрживог развоја.  
Након изнетих реферата уследила је дискусија, а потом затварање скупа са изнетим 
следећим закључцима: 

1. Земљиште има  егзистенцијални статус за одрживост животне средине у погледу 
безбедности хране, безбедности воде, енергетске безбедности, стабилности 
климе, бидиверзитета и екосистема и мора се истицати и третирати на сличан 
начин, што је императив за представљени концепт безбедности земљишта.  

2. Концепт безбедности земљишта је мултидимензионалан, тако да обухвата 
биофизичке, економске и хуманистичке науке.  

3. Постоји убедљива потреба за развијањем темељног оквира, базираног на 
ризицима, за процењивање безбедности земљишта на локалном, регионалном, 
националном и глобалном нивоу, користећи димензије земљишта: способност, 
стање, капитал, повезивање и регулативу.  

4. Потребно је адекватно управљање земљиштем односно земљишним простором. 
5. Потребне су релевантне базе података за изналажење решења управљања 

земљишним простором и заштите земљишта. 
6. Мониторинг је неопходан од локалног до националног нивоа као основа за 

доношење стратешких одлука. 
7. Садржај органског угљеника у земљишту је индикатор заштите животне 

средине, и свакако треба де је један од обавезних у МСД  који дефинише 
квалитета земљишта.  

8. Потребно је развијати научно - истраживачке поројекте из свих 5 димензија 
проучавања земљишта, и поред осталоих израдити и нову карту ерозије. 

9. Од посебног значаја је процена квалитета земљишта у односу на поједине 
начине коришћења и управљања земљишним простором, пре свега ради заштите 
овог ресурса.  



10. Овакав приступ би омогућио и лакшу рејонизацију земљишног простора за 
одређене системе коришћења. 

11. У даљим истраживањима потребно је дефинисати ''background'' вредности 
микроелемената у земљиштима по регионима Србије.  

12. Комплексно законодавно и институционално регулисати област земљишта 
доношењем Закона о заштити земљишта и формирањем Министарства за 
заштиту животне средине. 

 
Скупу је присуствовало више од 70 научних радника из различитих научних и стручних 
институција које се баве проучавањем или коришћењем овог необновљивог ресурса. 
На основу свега изнетог може се констатовати да је кључ решења у холистичком 
приступу проучавања земљишта, односно укључивање екологије и економије за 
утврђивање вредности необновљивог ресурса земљишта као и хуманистичких наука 
ради бољег разумевања везе између друштва и основних фукција земљишта у 
земљишном простору. 


