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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 MSD  
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.
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