
  
 

КОЛИКО НАМ ЈЕ ЗЕМЉИШТЕ ВАЖНО? 

 

Циљ ове анкете био је да се покаже колику грађани имају свест о земљишту као ресурсу. У нашој 
анкети учествовало је 164 испитаника од тога 97 жена и 67 мушкараца. Питања су била следећа: 
 

Питање бр. 1 

 
Резултати показују да је трећина испитаника упозната и свесна вредности земљишта као и његовог 
спорог настанка. Једнак број испитаних сматра да се земљиште брзо обнавља и то у периоду мањем 
од 50 година. 
Према различитим ауторима у природним условима и услед различите констелације фактора 
земљиште се ствара у стопи од 1 cm за 200-10.000 година.                                                                                                                                                        
 
Питање бр. 2 

 
Занимљиво је да готово половина испитаника тачније њих 46%, сматра да Република Србија 
располаже са знатно мање пољопривредног земљишта него што то стварно јесте. Последица оваквих 
одговара су пре свега неинформисаност грађана као и често истицање губитка земљишта. 
На основу података Републичког завода за статистику, Република Србија располаже са 5.109.177 ha 
пољопривредног земљишта (без Косова и Метохије), што чини 65,85%, њене укупне површине. Са 
3.298.470 ha доминирају оранице и баште, што чини 64,56% пољопривредног земљишта. У оквиру 
пољопривредног земљишта коришћено је 89,02 % земљишта. 
 

 

 

 



  
Питање бр. 3 

 
Губитак пољопривредног земљишта се уочава као велики проблем али стварни разлог губитка је 
мање познат широј јавности. Нешто мало мање од половине анкетираних сматра да се највише 
земљишта губи градњом како контролисаном тако и неконтролисаном. Истицање овог одговара, 
наспрам осталих, је пре свега због медија који овом проблему посвећују велику пажњу, док се ерозија 
и други природни процеси занемарују. 
Процес ерозије је један од главних узрока деградације земљишта и погоршавања његовог квалитета. 
Процењује се да ерозиони процеси (различитог степена) утичу на 80% пољопривредног земљишта у 
Републици Србији. У централним деловима и брдско-планинским пределима доминантан тип је 
ерозија водом, у Војводини је доминантна еолска ерозија. Око 85% пољопривредног земљишта у 
Војводини је под утицајем ерозије ветром са годишњим губитком од преко 0,9 тона материјала по 
хектару. 
 
Питање бр. 4.  

 
Да, земљиштe је главни фактор у нашем одговору у борби против климатских промена, као други по 
величини резервоар угљеника после океана. Сазнајте више овде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sepa.gov.rs/download/zemljiste/soil-and-climate-change_eea.pdf


  
 
Питање бр. 5 

 
Као што је и очекивано већина грађана се најчешће информише преко електронских медија али нам 
анкета показује и да постоји значајан број, тачније трећина испитаника, који нема никакве 
информације о земљишту односно не показују интересовање за овај ресурс. 
 
Наредна два питања су се бавила наменом и начином коришћења земљишта како оног на 
националном нивоу тако и приватног. 
Питање бр. 6 

 
Добијени одговори показују свест великог броја грађана о начину употребе земљишта као 
најважнијег извора за добијање хране. Интересантно је да 7% анкетираних сматра да би требали 
вршити већу експлоатацију минералних сировина, иако као последица ове делатности настаје јалово и 
контаминирано земљиште на дужи временски период. 
 
Питање бр. 7 

 
Веома занимљиво је да се већина испитаника одлучила за бављење пољопривредом, уколико би 
добили барем 1 ha пољопривредног земљишта. 


