
УПИТНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА 
 

Назив локације:  

Округ:  

Општина: 

Надлежни орган: 

Службено лице: 

Порекло података: 

Датум попуњавања упитника: 
Адреса локације: 
Географске координате: Источна геогр. дужина:                 степени                мин                сек  

       Северна геогр. ширина:                 степени                мин                сек  
Катастарска парцела број:  
 

Презиме и име, адреса власника: 
 

Тип локације: � Депонија/сметлиште 
 � Индустријско/комерцијална локација 
 � Остале локације 
Количина загађења: Запремина (m3) Површина (ha) Дубина (m) 
 0-100 0-2 
  100-1.000 2-10 
  1.000-10.000       >10 
    10.000-100.000  
  100.000-1.000.000  
 >1.000.000  
Физичко стање загађујуће материје: � гасовито � течно � муљ  � чврсто 
Временски статус загађујућих активности:  � Активности које су у току  
 � Напуштене активности  
 � Историјско загађење 
Почетак загађења (година):  Период загађења/одлагања/производње (године): <30 
  >30 
Ниво испитивања локације: 
 � Идентификација локације без истраживања 
 � Прелиминарна истраживања 
 � Главна истраживања 
 � Извршена ремедијација 

Ризици од 
загађења: 
 

Изложеност људи: � преко воде за пиће (загађење подземних вода)   
 � преко воде за пиће (загађење површинских вода) 
 � преко животиња 
 � преко биљака 
 � услед експлозије депонијског гаса 
 � услед удисања гасова 
 � контакт преко коже, орално узимање, удисање прашине 
Ризици по ресурсе: � подземна вода 
 � површинска вода 
 � земљиште 
 � екосистем 
 � Штетно дејство по биодиверзитет 
 � Остало ______________________(навести) 



Могућност плављења локације:  � не   
 � потенцијал плављења чешћи од једном у 2. године  
 � потенцијал плављења ређи од једном у 2. године 

Удаљеност површинских вода (km): <0,3   0,3-1 >1 

Удаљеност изворишта водоснабдевања (km):  <1 1-5 >5 

Удаљеност осетљивог окружења (km):  <0,5 0,5-3 >3 
__________________________________________________________________ 
(Документовати регистровано или објаснити претпостављено штетно дејство) 
Удаљеност објеката (km): појединачни објекти   насеља опис  правац 
 <0,25 <0,5 
 0,25-1   0,5-3 
 >1 >3 
Планирана намена: 
 

 
У СЛУЧАЈУ ДА СУ ВРШЕНА ИСПИТИВАЊА НА ЛОКАЦИЈИ (ПРЕЛИМИНАРНА 
ИСТРАЖИВАЊА, ГЛАВНА ИСТРАЖИВАЊА ИЛИ ИЗВРШЕНА РЕМЕДИЈАЦИЈА) 
Главне врсте загађујућих материја � Хлорисани угљоводоници (CHC) 
на контаминираној локацији: � Минерално уље 
 � Полициклични ароматични угљоводоници (PAHs)
 � Тешки метали 
 � Феноли 
 � Цијаниди 
 � Ароматични угљоводоници (BTEX) 
 � Остало (експлозиви, пестициди...) 
Медијуми на којима су вршена истраживања:  � Земљиште 
 � Подземна вода  
 � Површинска вода 
 � Седимент 
 � Отпад 
 � Земни гас 
 � Ваздух у затвореном простору 
 � Пијаћа вода (код примаоца) 
 � Храна 
 � Остало__________________(навести) 
Геолошке информације: 
(и порекло података) 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ДЕПОНИЈА/СМЕТЛИШТЕ 
Врста отпада који је одложен:  Рударски отпад/јаловина  � 
 Грађевински отпад � 
 Комунални отпад � 
 Индустријски/комерцијални отпад � 
 Опасан отпад � 
Опис отпада који је одложен: 
 
 
 
Доњи непропусни слој:  � не постоји � природни � синтетички 

 
 
 
ИНДУСТРИЈСКО/КОМЕРЦИЈАЛНА ЛОКАЦИЈА 
Индустријско/комерцијална активност или  
објекат који доводи до загађења:            активност одабрати у Прилогу А 
 
Број запослених у одговарајућим  <5 
периодима производње:    5-10 
 10-15 

 15-100 
 >100 

 
 
 
ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 
Коментар: 
 

 
 
 
 
 
 

 � Војна локација 
 � Зона погођена ратом  
 � Складиште са застарелим хемикалијама 
 � Остала складишта 
 � Локација на којој је изливена нафта 
 � Локација на којој је изливена нека опасна материја 
 � Нуклеарна операцијa 
 � Остало 



УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ УПИТНИКА 
 
 
Назив локације:  
Назив контаминиране локације, који се обично користи, нпр. „Депонија Винча” или 
„Ретензија”.  
 
 
Округ:  
Округ у коме се налази контаминирана локација. 
 
 
Општина: 
Општина у којој се налази контаминирана локација. 
 
 
Надлежни орган: 
Орган или одељење у коме ради службено лице које попуњава упитник. 
 
 
Службено лице: 
Презиме и име службеног лице које попуњава упитник. 
 
 
Порекло података: 
Дати порекло података. 
 
 
Датум попуњавања упитника: 
Навести датум попуњавања упитника. 
 
 
Адреса локације: 
Подаци о месту, улици и броју (ако постоји). Код промене назива улице, даје се тренутно 
важећи.  
 
 
Географске координате: Источна географска дужина: степени, минути и секунде  
 Северна географска ширина: степени, минути и секунде  
Централни део контаминиране локације треба навести у Gauss – Krigerovim координатама. 
 
 
Катастарска парцела број:  
За јасну идентификацију контаминираних локацији, обавезни су подаци о катастарском броју 
парцеле. Приказ контаминиране локације на катастарском плану као прилог је користан 
додатак. Ако уз наведене катастарске бројеве постоје и неки други значајни подаци везани за 
број парцеле, они се могу унети у рубрици за Коментар (на пример, промена катастарског 
броја парцеле). 
Навођење парцела је допуна већ приложеним подацима о географским координатама, у којој 
је контаминирана локација унесена у његовој стварној величини (у време попуњавања 
пријаве). 
 
 



Презиме и име, адреса власника: 
Уколико постоји више власника, парцеле се наводе према власницима. У случају постојања 
великог броја власника, потребно је унети само основне податке. Напомене се могу унети у 
рубрици за Коментар. 
 
 
Тип локације:  � Депонија/сметлиште 
 � Индустријско/комерцијална локација 
 � Остале локације 
Овај податак је обавезан. У складу са овим податком, касније се попуњава само једна од 
следеће 3 рубрике: ДЕПОНИЈА/СМЕТЛИШТЕ, ИНДУСТРИЈСКО/  КОМЕРЦИЈАЛНА 
ЛОКАЦИЈА или ОСТАЛЕ ЛОАКЦИЈЕ. У случају да се контаминирана локација не може 
разврстати ни према једном датом типу локације, остављена је рубрика ОСТАЛО у типу 
ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ. 
Уколико индустријска локација обухвата и депонију (нпр. депонију која се налази на некој 
индустријској локацији), службено лице које попуњава упитник мора одлучити да ли је 
корисно одвојено пријављивање индустријске локације и депоније (да ли као једна или две 
контаминиране локације). 
Нејасноће при класификацији контаминиране локације треба навести у рубрици за 
Коментар. 
 
 
Количина загађења: Запремина (m3) Површина (ha) Дубина (m) 
Податак о запремини или површини загађења на контаминираној локацији је обавезан. 
Дати запремину или површину контаминираног земљишта или одложеног отпада, добијених 
мерењем или проценом. У већини случајева је могућа само процена. 
Запремина (m3):  
Запремина контаминираног земљишта или одложеног отпада. 
 0-100 
  100-1.000 
  1.000-10.000 
    10.000-100.000 
  100.000-1.000.000 
 >1.000.000 
Површина (ha):  
Површина контаминираног земљишта или површина на којој је одложен отпад.  
 0-2 
 2-10 
  >10 
Дубина (m):  
У случају отпада, навести највећу дубину код отпада у јами, или највећу дебљину у случају 
отпада на површини или падини. У случају загађивања земљишта на неки други начин, дати 
највећу дебљину загађеног земљишта.  
 
 
Физичко стање загађујуће материје: � гасовито � течно � муљ � чврсто 
Овим питањем се одређује стање загађујуће материје на контаминираној локацији. 
 
 
Временски статус загађујућих активности:  � Активности које су у току  
 � Напуштене активности  
 � Историјско загађење 
Активности које су у току подразумева локацију на којој је познато да су активности које 
су изазвале загађење још увек у току. 



Напуштене активности подразумева локацију на којој је познато да су завршене 
активности које су изазвале загађење, и у ком периоду се то десило.  
Историјско загађење подразумева локацију на којој је познато да је дошло до загађења, али 
се не зна у ком периоду се то десило (у ближој или даљој прошлости). 
Почетак загађења (година):  
Дати податак о почетку одлагања отпада, почетку производње или испуштања загађења, 
односно почетку релевантних активности које су проузроковале загађење на предметној 
локацији.  
 
 
Период загађења/одлагања/производње (године):  
Дати податак о трајању одлагања отпада или трајању производње, односно релевантних 
активности на предметној локацији (да ли траје мање или више од 30 година). Ако је дошло 
до измештања производње, а на локацији је наставила да ради само администрација, онда је 
релевантан само период до завршетка производње. 
 
 
Ниво испитивања локације: 
Дати податак о нивоу испитивања загађења на потенцијално контаминираној локацији. То је 
подељено на: 
 � Идентификација локације без истраживања 
 � Прелиминарно истраживање 
 � Главно истраживање 
 � Извршена ремедијација 
Идентификација локације без истраживања се заснива на историјским подацима или 
другим изворима који дају податке о претходној или садашњој намени локације, ако се на 
основу тих података може претпоставити да постоји могућност контаминације. Оваква 
идентификација би требало да обезбеди довољно података за процену да ли су на тој 
локацији потребна додатна истраживања.  
Прелиминарно истраживање подразумева ограничено истраживање локације, да би се 
утврдила валидност претпоставке о загађењу која је добијена после почетне идентификације 
локације без истраживања. Циљ истраживања је да утврди и лоцира врсту загађујућих 
материја, њихову концентрацију и количину, као и тип, оптерећење и миграције загађења у 
току времена, и постојеће и могуће утицаје на животну средину. 
Прелиминарно истраживање треба да да податке да ли је заиста дошло до загађења, и тиме 
потврди да ли је локација заиста контаминирана. Такође, ово истраживање треба да да и 
закључке да ли су потребна даља истраживања. 
Главно истраживање се ради када је загађење већ потврђено (на основу прелиминарног 
истраживања), да би се утврдиле потребе за санацијом или ремедијацијом којима би се 
елиминисало или смањило излагање загађујућим материјама. Овим истраживањем се 
утврђује опсег контаминиране локације (у три димензије), степен и миграција загађења 
(хомогена или хетерогена). Истраживање се ради у том обиму да омогући потпуну процену 
ризика од загађења, и процену активности на санацији и ремедијацији које треба предузети. 
У оквиру овог истраживања се раде и геолошка, хидролошка и хидрогеолошка истраживања 
(на локалном или бар регионалном нивоу), као и испитивања састава земљишта. 
Извршена ремедијација подразумева извршену санацију или ремедијацију локације до нивоа 
који се желео постићи. Мониторингом земљишта, воде и ваздуха се потврђује да ли су 
остварени циљеви ремедијације. 
 
 
Ризици од загађења: 
Дати ризике од загађења по људе/животну средину, ако су штетна дејства или неповољни 
ефекти на контаминираној локацији јасно уочљиви, или су утврђени у току истраживања. 
Ризици су наведени као:  



Изложеност људи: преко воде за пиће (загађење подземних вода), преко воде за пиће 
(загађење површинских вода), преко животиња, преко биљака, услед експлозије 
депонијског гаса, услед удисања гасова, контакт преко коже, орално узимање, 
удисање прашине. 
Ризици по ресурсе: подземна вода, површинска вода, земљиште, екосистем 
Штетно дејство по биодиверзитет 

У случају да се ризик не може разврстати према датом типу, остављена је рубрика да онај 
који попуњава сам одреди врсту ризика. 

Остало ______________________(навести) 
Може се навести више ризика за једну локацију. 
 
 
Могућност плављења локације: � не   
 � потенцијал плављења чешћи од једном у 2. године 
 � потенцијал плављења ређи од једном у 2. године 
Дати да ли се контаминирана локација налази у плавном подручју. Ако се локација налази у 
плавном подручју, дати и процену колики је потенцијал плављења (чешћи или ређи од 
једном у 2. године). У случају да се не располаже подацима о могућности плављења, 
третирати као да се локација не налази у плавном подручју. 
 
 
Удаљеност површинских вода: 
Дати растојање до површинске воде, односно да ли постоје текуће и стајаће површинске воде 
у близини контаминиране локације на растојању до 1.000 m.  
 
 
Удаљеност изворишта водоснабдевања: 
Дати растојање до изворишта водоснабдевања (извори пијаће воде, бунари, системи за 
водоснабдевање) на које контаминиране локације евентуално могу утицати, односно да ли 
изворишта водоснабдевања постоје у близини контаминиране локације на растојању до 5 km. 
Ресурсе воде који се користе за наводњавање или у друге пољопривредне сврхе такође 
треба укључити у разматрање, ако се они могу користити за људску потрошњу.  
 
 

Удаљеност осетљивог окружења: 
Дати растојање контаминиране локације од најближег осетљивог окружења*. У случају да је 
регистровано штетно дејство на свако осетљиво биолошко окружење око контаминиране 
локације, ако постоји могућност документовати положај, удаљеност, тип и појединости о 
свим оближњим осетљивим окружењима или стаништима. Ако је само претпостављено 
штетно дејство, објаснити на чему се заснива претпоставка.   
*Oсетљивим окружењем сматрају се све заштићене области водних ресурса које нису 
обухваћене претходним питањима, заштићена природна добра (строги резерват природе, 
специјални резерват природе, национални парк, споменик природе, заштићено станиште, 
предео изузетних одлика, парк природе и остала покретна заштићена природна документа), 
културно и историјско наслеђе. 
 
 
Удаљеност објеката: опис удаљеност правац 
Дати удаљеност стамбених или зграда у употреби које се налазе у околини контаминиране 
локације. Ако се контаминирана локација налази у урбаном подручју (насељеном месту), то 
треба и навести, и допунити детаљним подацима. Обавезно треба навести растојање до 
најближег објекта као и правац.  
 
 
Планирана намена: 
Дати будућу намену области у којој се налази контаминирана локација.  



 
 
 
У случају да су вршена испитивања на локацији (ПРЕЛИМИНАРНО 
ИСТРАЖИВАЊЕ, ГЛАВНО ИСТРАЖИВАЊЕ ИЛИ ИЗВРШЕНА РЕМЕДИЈАЦИЈА) 
попуњавају се следеће рубрике: 
 
Главне врсте загађујућих материја на контаминираној локацији: Навести главне врсте 
загађујућих материја верификоване кроз резултате прелиминарних или главних 
истраживања. Главне врсте загађујућих материје су: 
 � Хлорисани угљоводоници (CHC) 
 � Минерално уље 
 � Полициклични ароматични угљоводоници (PAHs) 
 � Тешки метали 
 � Феноли 
 � Цијаниди 
 � Ароматични угљоводоници (BTEX) 
 � Остало (експлозиви, пестициди...) 
Може се одабрати више врста загађујућих материја. 
 
 
Медијуми на којима су вршена истраживања: Након навођења главних врста загађујућих 
материја, навести и медијуме у којима су оне пронађене. Обележити поље које представља 
медијум који је најчешће истраживан током прелиминарних и главних истраживања.  
 � Земљиште 
 � Подземна вода  
 � Површинска вода 
 � Седимент 
 � Отпад 
 � Земни гас 
 � Ваздух у затвореном простору 
 � Пијаћа вода (код примаоца) 
 � Храна 
У случају да се ризик не може разврстати према датом типу, остављена је рубрика да онај 
који попуњава сам одреди врсту ризика. 
 � Остало____________________(навести) 
Може се одабрати више медијума који су испитивани. 
 
 
Геолошке информације (и порекло података): 
У овој рубрици се дају подаци о геолошкој грађи и геолошкој структури терена у области у 
којој се налази контаминирана локација, ако се са њима располаже. Ова рубрика обухвата и 
податке о хидрогеологији (подземним водама). У случају да се ова рубрика попуњава, дати и 
порекло података (нпр. истраживања области непосредно поред контаминиране локације, 
истраживања шире области, процена стручног лица...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У зависности од одговора, попуњава се нека од следећих рубрика: 
 
ДЕПОНИЈА/СМЕТЛИШТЕ 
 
Врста отпада који је одложен 
Дати врсту отпада који је одложен на депонију/сметлиштe. Отпад је подељен у пет основних 
врста: рударски отпад/јаловина, грађевински отпад, комунални отпад, 
индустријски/комерцијални отпад и опасан отпад. Oтпад који је одложен мора се 
разврстати само у једну од овде наведених врста. Било који од наведених врста отпада 
мора се означити као опасан уколико има карактеристике опасног отпада или је 
контаминиран опасним отпадом (у складу са Правилником о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада, „Службени гласник РС”, број 56/10). 
Kада отпад који је одложен не може бити класификован као комунални отпад, и не сматра се 
опасним отпадом, треба га класификовати као индустријски/комерцијални.  
 
 
Опис отпада који је одложен 
Због разноврсности отпада, за тачнију процену о природи и обиму могућег загађења 
пожељан је детаљан опис отпада, посебно оног који је разврстан у опасан.  
 
 
Доњи непропусни слој: � не постоји � природни � синтетички 
Дати да ли су предузете депонијске техничке мере. Овај податак треба да омогући процену 
да ли постојеће мере спречавају или смањују отицање процедних вода.  
 
 
 
 
ИНДУСТРИЈСКО/КОМЕРЦИЈАЛНА ЛОКАЦИЈА 
 
 
Индустријска/комерцијална активност или објекат који доводи до загађења: Навести 
што је могуће тачније податке о производној делатности релевантној за могуће загађење на 
индустријској локацији (у које спада и рударство и друге привредне активности), или 
податке о услужној делатности релевантној за могуће загађење код непроизводних 
предузећа, односно објекту релевантним за могуће загађење на тој локацији (електране, 
складишта, локације за транспорт). 
Делатности или објекти релевантни за могуће загађење дати су у Прилогу А по гранама и 
групама, у складу са Законом о класификацији делатности („Службени гласник РС”, брoj 
104/09) и Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС”, брoj 54/10). У 
Прилогу А су гране или групе делатности, односно објекти подељена према активностима на 
две групе: услуга (У) или производња (П), а у зависности од опасности од потенцијалног 
загађења подељени су на три класе локација, при чему 1. класа претставља највећу опасност 
по загађење, а 3. класа најмању. Одговарајућа група и класа се уносе у упитник. 
 
Броју запослених у одговарајућим периодима производње:  
Ово пружа податак који омогућава процену величине предузећа, количину употребљених 
сировина, обим производње и слично. У рубрици Коментар овим подацима треба додати 
напомене на који период се односе подаци, на пример, број запослених: 11 (1958), око 440 
(1981-90), око 40 (од 1991), и да ли се ради о просечној, максималној или минималној 
величини. 
 
 
 



 
 
ОСТАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
Под овим се подразумевају следеће локације: 
Војна локација подразумева војне објекте који могу да буду извор локалног загађења.  
Зона погођена ратом подразумева подручје или локацију на којој су се одвијале ратне 
активности које су могле да доведу до локалног загађења. 
Складиште са застарелим хемикалијама је локација на којој се налази складиште са 
хемикалијама које могу да допринесу локалном загађењу. 
Остала складишта су локације на којима се налазе складишта/резервоари у којима се налазе 
опасне материје које могу да допринесу локалном загађењу*. 
Локација на којој је изливена нафта односи се на локацију на којој је дошло до изливања 
нафте по путу, изливање из цевовода, железничке несреће. 
Локација на којој је изливена нека опасна материја односи се на локацију на којој је 
дошло до изливања опасне материје која је допринела локалном загађењу. 
Нуклеарне операције претставља локацију на којој су вршене нуклеарне активности. 
Остало представљају сва друга подручја или локације који нису наведени у списку, а 
претстављају извор локалног загађења. 
 
 
*Под овим се подразумевају: 
- материјали дефинисани као опасне материје Законом о заштити животне средине и другима 
законским и подзаконским актима (пестициди, хербициди, талог боја и премаза, раствори 
киселина и база, растварачи, итд.  ОВО УСКЛАДИТИ СА СКЛАДИШТИМА)  
- медицински, фармацеутски и хемијски отпад из институција (болнице, лабораторије, 
школе...) 
- патолошки отпад и отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла и њихови 
делови и саставни делови животињског тела који нису намењени или безбедни за исхрану 
људи, као и конфискат) из објеката за узгој, држање, клање животиња, као и из објеката за 
производњу, складиштење и промет производа животињског порекла, фекалне материје са 
фарми и друге природне, неопасне супстанце које се користе у пољопривреди;  
- радиоактивни отпад. 
 
 
ПРИМЕДБА:  
Уколико нека од ових локација одговара и објекту који је дат у оквиру 
ИНДУСТРИЈСКО/КОМЕРЦИЈАЛНА ЛОКАЦИЈА, службено лице које попуњава упитник 
мора одлучити у који од ових типова локације да га пријави (али само у једном типу 
локације).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог A – Метода провере: групе, делатности или постројења релевантна за загађење 
(индустријске/комерцијалне локације)  
 
Група Тип Класа 

локације
СЕКТОР Рударство  
ОБЛАСТ 05 Експлоатација угља  
ГРАНА 05.1 и ГРУПА 5.10 Експлоатација каменог угља и антрацита П 2 
ГРАНА 05.5 и ГРУПА 5.20 Експлоатација лигнита и мрког угља  П 2 
ОБЛАСТ 06 Експлоатација сирове нафте и природног гаса  
ГРАНА 06.1 и ГРУПА 06.10 Експлоатација сирове нафте П 2 
ГРАНА 06.2 и ГРУПА 06.20 Експлоатација природног гаса  П 2 
ОБЛАСТ 07 Експлоатација руда метала  
ГРАНА 07.1 и ГРУПА 07.10 Експлоатација руда гвожђа П 2 
ГРАНА 07.2 Експлоатација осталих руда метала само група 
07.21 Експлоатација руда урана и торијума  

П 1 

ГРАНА 07.2 Експлоатација осталих руда метала само група 
07.29 Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала  

П 2 

ОБЛАСТ 08 Остало рударство  
ГРАНА 08.1 Експлоатација камена, песка, глине и других сировина 
за грађевинске материјале са групама 
08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде 
08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина  

П 3 

ГРАНА 08.9 Експлоатација осталих руда и камена са групама 
08.91 Експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија 
08.92 Експлоатација тресета 
08.93 Експлоатација натријум-хлорида 
08.99 Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала у оквиру  

П 2 

СЕКТОР Прерађивачка индустрија  
ОБЛАСТ 10 Производња прехрамбених производа  
ГРАНА 10.1 Прерада и конзервисање меса и производа од меса са 
групама  
10.11 Прерада и конзервисање меса 
10.12 Прерада и конзервисање живинског меса 
10.13 Производња месних прерађевина 

П 2 

ГРАНА 10.2 и ГРУПА 10.20 Прерада и конзервисање рибе, љускара и 
мекушаца 

П 2 

ГРАНА 10.3 Прерада и конзервисање воћа и поврћа са групама 
10.31 Прерада и конзервисање кромпира 
10.32 Производња сокова од воћа и поврћа 
10.39 Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа 

П 3 

ГРАНА 10.4 Производња биљних и животињских уља и масти са 
групама 
10.41 Производња уља и масти 
10.42 Производња маргарина и сличних јестивих масти 

П 3 

ГРАНА 10.5 Производња млечних производа са групама 
10.51 Прерада млека и производња сирева 
10.52 Производња сладоледа 

П 3 

Грана 10.6 Производња млинских производа, скроба и скробних 
производа са групама 
10.61 Производња млинских производа 
10.62 Производња скроба и скробних производа 

П 3 

Грана 10.7 Производња пекарских производа и тестенине са групама 
10.71 Производња хлеба, свежег пецива и колача 

П 3 



10.72 Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача 
10.73 Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна 
ГРАНА 10.8 Производња осталих прехрамбених производа са групама 
10.81 Производњу шећера и производа од шећера  
10.82 Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа 
10.83 Прерада чаја и кафе 
10.84 Производња зачина и других додатака храни 
10.85 Производња готових јела 
10.86 Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране 
10.89 Производња осталих прехрамбених производа 

П 3 

ГРАНА 10.9 Производња готове хране за животиње са групама 
10.91 Производња готове хране за домаће животиње 
10.92 Производња готове хране за кућне љубимце 

П 3 

ОБЛАСТ 11 Производња пића  
ГРАНА 11.0 Производња пића са групама 
11.01 Дестилација, пречишћавање и мешање пића 
11.02 Производња вина од грожђа 
11.03 Производња пића и осталих воћних вина 
11.04 Производња осталих недестилованих ферментисаних пића 
11.05 Производња пива 
11.06 Производња слада 
11.07 Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде 

П 3 

ОБЛАСТ 12 Производња дуванских производа  
Грана 12.0 и Група 12.00 Производња дуванских производа П 3 
ОБЛАСТ 13 Производња текстила  
ГРАНА 13.1 и ГРУПА 13.10 Припрема и предење текстилних влакана П 3 
ГРАНА 13.2 и ГРУПА 13.20 Производња тканина П 3 
ГРАНА 13.3 и ГРУПА 13.30 Довршавање текстила  П 2 
ГРАНА 13.9 Производња осталог текстила са групама 
13.91 Производња плетених и кукичаних материјала 
13.92 Производња готових текстилних производа, осим одеће 
13.93 Производња тепиха и прекривача за под 
13.94 Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа 
13.95 Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће 
13.96 Производња осталог техничког и индустријског текстила 
13.99 Производња осталих текстилних предмета 

П 3 

ОБЛАСТ 14 Производња одевних предмета  
ГРАНА 14.1 Производња одеће, осим крзнене са групама 
14.11 Производња кожне одеће 
14.12 Производња радне одеће,  
14.13 Производња остале одеће,  
14.14 Производња рубља и  
14.19 Производња осталих одевних предмета и прибора 

П 3 

ГРАНА 14.2 и ГРУПА 14.20 Производња производа од крзна П 3 
ГРАНА 14.3 Производња плетене и кукичане одеће са групама 
14.31 Производња плетених и кукичаних чарапа 
14.39 Производња остале плетене и кукичане одеће 

П 3 

ОБЛАСТ 15 Производња коже и предмета од коже  
ГРАНА 15.1 Штављење и дорада коже; производња путничких и 
ручних торби и каишева; дорада и бојење крзна само група 
15.11 Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна 

П 2 

ГРАНА 15.1 Штављење и дорада коже; производња путничких и 
ручних торби и каишева; дорада и бојење крзна само група 
15.12 Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева 

П 3 

ГРАНА 15.2 и ГРУПА 15.20 Производња обуће П 3 



ОБЛАСТ 16 Прерада дрвета и производи од дрвета, плуте, сламе и 
прућа, осим намештаја 

 

ГРАНА 16.1 и ГРУПА 16.10 Резање и обрада дрвета само делатност 
Импрегнација или хемијска обрада дрвета уз коришћење заштитних средстава 
или других материјала  

П 1 

ГРАНА 16.1 и ГРУПА 16.10 Резање и обрада дрвета изузев делатности 
Импрегнација или хемијска обрада дрвета уз коришћење заштитних средстава 
или других материјала  

П 3 

ГРАНА 16.2 Производња производа од дрвета, плуте, прућа и сламе са 
групама 
16.21 Производња фурнира и плоча од дрвета  
16.22 Производња паркета 
16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената   
16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа 

П 2 

ГРАНА 16.2 Производња производа од дрвета, плуте, прућа и сламе 
само група 
16.24 Производња дрвне амбалаже  

П 3 

ОБЛАСТ 17 Производња папира и производа од папира  
ГРАНА 17.1 Производња целулозе, папира и картона са групама 
17.11 Производња влакана целулозе 
17.12 Производња папира и картона 

П 2 

ГРАНА 17.2 Производња предмета од папира и картона са групама 
17.21 Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона 
17.22 Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у 
домаћинству 
17.23 Производња канцеларијских предмета од папира 
17.24 Производња тапета 
17.29 Производња осталих производа од папира и картона 

П 2 

ОБЛАСТ 19 Производња кокса и деривата нафте  
ГРАНА 19.1 и ГРУПА 19.10 Производња продуката коксовања 
(коксне пећи) 

П 1 

ГРАНА 19.2 и ГРУПА 19.20 Производња деривата нафте  
ГРУПА 19.20 Производња деривата нафте са делатностима 
Производњу моторних горива (бензина, керозина и др.)  
Производња производа за петрохемијску индустрију и прекривање путева 
Производња базних мазивих уља и масти из отпадних уља 

П 1 

ГРУПА 19.20 Производња деривата нафте са делатностима 
Мешање биогорива; мешање алкохола с нафтом (гасохол)  
Производња базних мазивих уља и масти, искључујући оне из отпадних уља 
Производњу разних производа попут вајт-шпирита, вазелина и парафинског 
воска 

П 2 

ОБЛАСТ 20 Производња хемикалија и хемијских производа  
ГРАНА 20.1 Производња основних хемикалија, вештачких ђубрива и 
азотних једињења, пластичних и синтетичких маса са групама 
20.13 Производња осталих основних неорганских хемикалија  
20.14 Производња осталих основних органских хемикалија 
20.15 Производња вештачких ђубрива и азотних једињења 
20.17 Производња синтетичког каучука у примарним облицима у оквиру  

П 2 

ГРАНА 20.2 И ГРУПА 20.20 Производња пестицида и хемикалија за 
пољопривреду 

П 1 

ГРАНА 20.3 и ГРУПА 20.30 Производња боја, лакова и сличних 
премаза, графичких боја и китова изузев делатности 
Производње сложених органских растварача и разређивача и  
Производња припремљених средстава за скидање боја, лакова и др. 

П 2 

ГРАНЕ 20.3 и ГРУПЕ 20.30 Производња боја, лакова и сличних 
премаза, графичких боја и китова само делатности 

П 1 



Производња сложених органских растварача и разређивача и 
Производња припремљена средстава за скидање боја, лакова и др 
ГРАНА 20.4 Производња детерџената, сапуна других средстава за 
чишћење, полирање, парфема и тоалетних препарата са делатностима 
20.41 Производња детерџената, сапуна, средстава за чишћење и полирање 
20.42 Производња парфема и тоалетних препарата 

П 2 

ГРАНА 20.5 Производња осталих хемијских производа само група 
ГРУПА 20.51 Производња експлозива 

П 1 

ГРАНА 20.5 Производња осталих хемијских производа са групама 
20.52 Производња средстава за лепљење 
20.59 Производња осталих хемијских производа 

П 2 

ГРАНА 20.6 и ГРУПА 20.60 Производња вештачких влакана П 2 
ОБЛАСТ 21 Производња основних фармацеутских производа и 
препарата 

 

ГРАНА 21.1 и ГРУПА 21.10 Производња основних фармацеутских 
производа 

П 2 

ГРАНА 21.2 и ГРУПА 21.20 Производња фармацеутских препарата П 2 

ОБЛАСТ 22 Производња производа од осталих неметалних минерала  
ГРАНА 22.1 Производња производа од гуме са групама  
22.11 Производња гума за возила, протектирање гума за возила и  
22.19 Производња осталих производа од гуме 

П 2 

ГРАНА 22.2 Производња производа од пластике са групама  
22.21 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике,  
22.22 Производња амбалаже од пластике 
22.23 Производња предмета од пластике за грађевинарство 
22.29 Производња осталих производа од пластике 

П 2 

ОБЛАСТ 23 Производња производа од осталих неметалних минерала  
ГРАНА 23.1 Производња стакла и производа од стакла са групама 
23.11 Производња равног стакла 
23.13 Производња шупљег стакла 
23.14 Производња стаклених влакана 
23.19 Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене 
производе 

П 2 

ГРАНА 23.1 Производња стакла и производа од стакла само група 
23.12 Обликовање и обрада равног стакла 

П 3 

ГРАНА 23.2 и ГРУПА 23.20 Производња ватросталних производа П 2 
ГРАНА 23.3 Производња грађевинских материјала од глине са 
групама  
23.31 Производња керамичких плочица и плоча 
23.32 Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине 

П 3 

ГРАНА 23.4 Производња осталих керамичких и порцеланских 
производа са групама 
23.41 Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета 
23.42 Производња санитарних керамичких производа 
23.43 Производња изолатора и изолационог прибора од керамике 
23.44 Производња осталих техничких производа од керамике 
23.49 Производња осталих керамичких производа 

П 3 

ГРАНА 23.5 Производња цемента, креча и гипса са групама 
23.51 Производња цемента 
23.52 Производња креча и гипса 

П 3 

ГРАНА 23.6 Производња производа од бетона, цемента и гипса са 
групама 
23.61 Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 
23.62 Производња производа од гипса намењених за грађевинарство 
23.63 Производња свежег бетона 

П 3 



23.64 Производња малтера 
23.65 Производња производа од цемента с влакнима изузев производња азбест-
цементних производа 
23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента 
ГРАНА 23.6 Производња производа од бетона, цемента и гипса само 
група 
23.65 Производња производа од цемента с влакнима само делатност 
Производња азбест-цементних производа 

П 2 

ГРАНА 23.7 и ГРУПА 23.70 Сечење, обликовање и обрада камена П 3 
ГРАНА 23.9 Производња брусних и осталих неметалних минералних 
производа са групама 
23.91 Производња брусних производа 
23.99 Производња осталих производа од неметалних минерала 

П 3 

ОБЛАСТ 24 Производња основних метала   
ГРАНА 24.1 и ГРУПА 24.10 Производња сировог гвожђа, челика и 
феролегура  

П 2 

ГРАНА 24.2 и ГРУПА 24.20 Производња челичних цеви, шупљих 
профила и фитинга 

П 2 

ГРАНА 24.4 Производња племенитих и осталих обојених метала са 
групама  
24.41 Производња племенитих метала 
24.42 Производња алуминијума 
24.43 Производња олова, цинка и калаја 
24.44 Производња бакра 
24.45 Производња осталих обојених метала 

П 2 

ГРАНА 24.5 Ливење метала са групама 
24.51 Ливење гвожђа 
24.52 Ливење челика 
24.53 Ливење лаких метала 
24.54 Ливење осталих обојених метала 

П 2 

ОБЛАСТ 25 Производња металних производа, осим машина и уређаја  
ГРАНА 25.4 и ГРУПА 25.40 Производња оружја и муниције П 1 
ГРАНА 25.5 и Група 25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање 
метала; металургија праха 

П 2 

ГРАНА 25.6 Обрада и превлачење метала; машинска обрада метала 
само група 
25.61 Обрада и превлачење метала  

П 2 

ОБЛАСТ 26 Производња рачунара, електронских и оптичких 
производа 

 

ГРАНА 26.1 Производња електронских елемената и плоча са групама   
26.11 Производња електронских елемената 
26.12 Производња штампаних електронских плоча 

П 2 

ГРАНА 26.2 и ГРУПА 26.20 Производња рачунара и периферне 
опреме 

П 2 

ГРАНА 26.3 и ГРУПА 26.30 Производња комуникационе опреме П 2 

ГРАНА 26.4 и ГРУПА 26.40 Производња електронских уређаја за 
широку потрошњу 

П 2 

ГРАНА 26.5 Производња мерних, истраживачких и навигационих 
инструмената и апарата; производња сатова са групама  
26.51 Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и 
апарата 
26.52 Производња сатова 

П 2 

ГРАНА 26.6 и ГРУПА 26.60 Производња опреме за зрачење, 
електромедицинске и електротерапеутске опреме 

П 2 



ГРАНА 26.7 и ГРУПА 26.70 Производња оптичких инструмената и 
фотографске опреме 

П 2 

ОБЛАСТ 27 Производња електричне опреме  
ГРАНА 27.1 Производња електромотора, генератора, трансформатора 
и опреме за дистрибуцију електричне енергије са групама  
27.11 Производња електромотора, генератора и трансформатора 
27.12 Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за 
управљање електричном енергијом 

П 2 

ГРАНА 27.2 и ГРУПА 27.20 Производња батерија и акумулатора П 2 
ГРАНА 27.3 Производња жичане и кабловске опреме са групама 
27.31 Производња каблова од оптичких влакана 
27.32 Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова 
27.33 Производња опреме за повезивање жица и каблова 

П 2 

ГРАНА 27.4 и ГРУПА 27.40 Производња опреме за осветљење П 2 
ГРАНА 27.5 Производња апарата за домаћинство са групама 
27.51 Производња електричних апарата за домаћинство 
27.52 Производња неелектричних апарата за домаћинство 

П 2 

ГРАНА 27.9 и ГРУПА 27.90 Производња остале електричне опреме П 2 
ОБЛАСТ 28 Производња непоменутих машина и непоменуте опреме  
ГРАНА 28.1 Производња машина опште намене са групама 
28.11 Производња мотора и турбина, осим за летелице и моторна возила 
28.12 Производња хидрауличних погонских уређаја 
28.13 Производња осталих пумпи и компресора 
28.14 Производња осталих славина и вентила 
28.15 Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената 

П 2 

ГРАНА 28.2 Производња осталих машина опште намене са групама 
28.21 Производња индустријских пећи и горионика 
28.22 Производња опреме за подизање и преношење 
28.23 Производња канцеларијских машина и опреме, осим рачунара и 
рачунарске опреме 
28.24 Производња ручних погонских апарата са механизмима 
28.25 Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство 
28.29 Производња осталих машина и апарата опште намене 

П 2 

ГРАНА 28.3 и ГРУПА 28.30 Производња машина за пољопривреду и 
шумарство  

П 2 

ГРАНА 28.4 Производња машина за обраду метала и алатних машина 
са групама 
28.41 Производња машина за обраду метала 
28.49 Производња осталих алатних машина 

П 2 

ГРАНА 28.9 Производња осталих машина за специјалне намене са 
групама 
28.91 Производња машина за металургију 
28.92 Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство 
28.93 Производња машина за индустрију хране, пића и дувана 
28.94 Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже 
28.95 Производња машина за индустрију папира и картона 
28.96 Производња машина за израду пластике и гуме 
28.99 Производња машина за остале специјалне намене 

П 2 

ОБЛАСТ 29 Производња моторних возила, приколица и 
полуприколица 

 

ГРАНА 29.1 и ГРУПА 29.10 Производња моторних возила П 2 
ГРАНА 29.2 и ГРУПА 29.20 Производња каросерија за моторна 
возила, приколице и полуприколице 

П 2 

ГРАНА 29.3 Производња делова и прибора за моторна возила и 
моторе за њих са групама 

П 2 



29.31 Производња електричне и електронске опреме за моторна возила 
29.32 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила 
ОБЛАСТ 30 Производња осталих саобраћајних средстава  
ГРАНА 30.1 Изградња бродова и чамаца са групама  
30.11 Изградња бродова и пловних објеката 
30.12 Израда чамаца за спорт и разоноду 

П 2 

ГРАНА 30.2 и ГРУПА 30.20 Производња локомотива и шинских 
возила 

П 2 

ГРАНА 30.3 и ГРУПА 30.30 Производња ваздушних и свемирских 
летелица и одговарајуће опреме 

П 2 

ГРАНА 30.4 и ГРУПА 30.40 Производња борбених војних возила П 2 
ГРАНА 30.9 Производња осталих транспортних средстава са групама 
30.91 Производња мотоцикала 
30.92 Производња бицикала и инвалидских колица 
30.99 Производња остале транспортне опреме 

П 2 

ОБЛАСТ 31 Производња намештаја  
ГРАНА 31.0 Производња намештаја са групама 
31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе 
31.02 Производња кухињског намештаја 
31.09 Производња осталог намештаја 

П 2 

СЕКТОР Снабдевање водом; управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности 

 

ОБЛАСТ 38 Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно 
искоришћавање отпадних материја 

 

ГРАНА 38.2 Третман и одлагање отпада са групом 
38.22 Третман и одлагање опасног отпада 

У 2 

 
ОБЈЕКТИ 

 
Електране у оквиру ГРУПЕ 35.11 Производња електричне/топлотне 
енергије у термоелектранама и топланама коришћењем чврстих, 
течних и гасовитих горива) и други објекти 

 

Електрана на угаљ  П 2 
Електрана на гас  П 2 
Електрана на нафту  П 2 
Остале електране које користе фосилна горива  П 2 
Ћумурана П 2 
Плинара П 1 
 
Локација за путнички и комерцијални превоз  
Железничка станица У 2 
Аеродром У 2 
Лука или пристаниште  У 2 
Шпедитерско складиште П 3 
 
Складиштење супстанци које су опасне за воду  

Складиште течног гаса У 3 
Складиште горива и минералног уље  У 2 
Складиште растварача (хлорисани угљоводоници-CHC) У 1 
Складиште опасних хемикалија (срества за чишћење, киселине, базе, 
феноли, цијаниди, хербициди, фунгициди, сирће, чврсте супстанце и сл.)  

У 2 



Складиште муниције У 2 
Складиште радиоактивног материјала  У 1 
Стовариште грађевинског материјал, грађевинске механизације или 
пратећих средстава (гориво, уље ,маст, антифриз) 

У 3 

Складиште других супстанци опасних за воду У 3 
 

Објекти за услужне делатности  
Перионица веша У 3 
Радња за хемијско чишћење У 1 
Радња за друге услуге чишћења (тепих, намештај) У 2 
Штампарија П 2 
Фотографска радња или лабораторија У 3 

 
Објекти за сервисирање моторних возила  
Ауто-механичарска радионица У 3 
Бензинска пумпа У 2 
Ауто-лакирерска радионица  У 2 
Остали ауто-сервиси У 3 
Рециклажно дворишто У 2 

 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПОТЕНЦИЈАЛНО КОНТАМИНИРАНИХ 
ЛОКАЦИЈА (МЕТОДА ПРОВЕРЕ) 

 
 
Применом ове методе, потенцијално контаминиране локације се деле у следеће три 
категорије:  

• Категорија A: Локација која није релевантна за класификацију као потенцијално 
контаминирана локација, јер је могућност контаминације мала, а ако је и дошло до 
контаминације потенцијална опасност по животну средину мала  

• Категорија Б: Локација релевантна за класификацију као потенцијално 
контаминирана локација, јер је могућност контаминације средња, а ако је и дошло 
до контаминације потенцијална опасност по животну средину ипак мала, па није 
неопходна хитна верификација загађењења или предузимање хитним активности за 
ремедијацију 

• Категорија В: Локација која има висок ниво потенцијалног загађења, јер је 
могућност контаминације велика, а потенцијална опасност по животну средину 
средња или велика, па је неопходна хитна верификација загађењења или предузимање 
хитних активности за ремедијацију. 

Подаци и информације на локацијама са малом вероватноћом контаминације и локације 
потенцијално контаминиране без хитне потребе за верификацијом или акцијом би требало да 
буду регистроване. Уопште, на њима неће бити потребно одмах спроводити акцију. 
За све потенцијално контаминиране локације са хитно потребном верификацијом или 
акцијом даље истраживање треба спровести у циљу доказивања контаминације без обзира да 
ли се контаминација може потврдити или не. 
 



Да би се извршила идентификација контаминираних локација овом методом, неопходно је 
познавање неколико података на основу питања из упитника. Обавезна информација за 
примену методе је Тип локације или порекло загађења. У рубрици Тип локације или 
порекло загађења, дефинисаће се којој групи потенцијално контаминирана локација 
припада: 
- бивше индустријско/комерцијано земљиште, 
- депонија/сметлиште,  
- остале локације.  
 
у случају да се контаминирана локација не може разврстати према претходно датом типу 
локације или пореклу загађења. 
 
На основу овог одговора се попуњавају делови упитника на 2. страни, само за оно што 
је овде одабрано као припадност групи. 
 
За било коју од ових активности потребно је знати податак о Количини загађења: 
Запремина (m3) Површина (ha) Дубина (m) 
на основу мерења или процене површине или количине потенцијалног загађења. Како је 
најчешће познато мало информација о количини загађења на појединим локацијама, процене 
количине загађујућих материја могу бити добијене на основу површине или преко неких 
квантитативних информација. 
 
За депоније/сметлишта, поред податка о количини отпада (запремини) потребни су и подаци 
о врста отпада који је одложен, и да ли постоји непропусна подлога на телу депоније или не. 
Што се тиче индустријских локација метод је заснован на листи индустријских грана које су 
релевантне за евентуално формирање контаминираних локација и претстављају 
потенцијалну опасност за животну средину. Потребне су и додатне информације о трајању и 
обиму ндустријских активности. Код пољопривреде, саобраћаја и осталих извора загађења 
који нису обухваћење претходним, потребно је познавање површине контаминиране 
локације или запремине загађеногземљишта на тој локацији. 
 
Методе којима се врши идентификација потенцијано контаминиране локације су дате у 
зависности од типа локације: 
Депоније/сметлишта   види поглавље 1.1 
Индустријске/комерцијалне локације  види поглавље 1.2 
Пољопривреда, саобраћај и остали извири загађења  види поглавље 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1. Депонија/сметлиште 
 
Класификација и приоритизација депонија/сметлишта се врши у складу са могућношћу 
контаминације подземних вода и потенцијалне опасности по животну средину, при чему 
нису узете у обзир опасности од депонијског гаса.  
 
Релевантне информације о депонији/сметлишту 

 Запремина у m³ 
 Доњи непропусни слој и систем за сакупљање процедних вода.  

 - Нема 
 - има припродни (минерални) или геосинтетички слој  

 Тип одложеног отпада 
- Рударски отпад/јаловина 
- Грађевински отпад (бетон, цигле и асфалт) 
- Комунални отпад или индустријски/комерцијални отпад (указати на најрелевантније 
фракције, као што су неорганска фракција (инертна), дрво, пластика, папир, стакло 
итд.) 

- опасан отпад 
 

Класификација и приоритизација (бивших) депонија/сметлишта у складу са 
могућношћу контаминације и потенцијалне опасности ради се по следећој шеми: 

 
 

Слика 1: Шема класификације депонија 
 
Депоније/сметлишта се по овој методи деле на следећи начин: 
• Локација која није релевантна за класификацију као потенцијално контаминирана 

локација 
Могућност контаминације подземних воде: мала 
Потенцијална опасност, ако је контаминирана: мала 
- Не постоји доњи непропусни слој  

o Рударски отпад или грађевински отпад; запремина мања од 10.000 m3 



 
• Локација релевантна за класификацију као потенцијално контаминирана локација 
Могућност контаминације подземних вода: средња 
Потенцијална опасност, ако је контаминирана: мала 
- Не постоји доњи непропусни слој  

o Рударски отпад, запремине мање од 1.000.000 m3 
o Грађевински отпад, запремине између 10.000 и 100.000 m3 
o Комунални отпад или индустријски/комерцијални отпад, запремине мање од 
10.000 m3 

- Постоји доњи непропусни слој:  
o Било која врста отпада осим опасног отпада, запремине мање од 1.000.000 m3 

 
 
• Локација која има висок ниво потенцијалног загађења 
Могућност контаминације подземних вода: велика 
Потенцијална опасност, ако је контаминирана: средња/велика 
- Опасан отпад без обзира ако постоји доњи непропусни слоја 
- Не постоји доњи непропусни слој 

o Рударски отпад, запремине веће од 1.000.000 m3 
o Грађевински отпад, запремине веће од 100.000 m3 
o Комунални отпад и индустријски/комерцијални отпад, запремине веће од 

10.000 m3. 
- Постоји доњи непропусни слој:  

o Било која врста отпада осим опасног отпада, запремине веће од 1.000.000 m3 
 
Напомена! 
Ова класификација се фокусира на заштити подземних вода. Ако постоји и опасност од 
депонијског гаса, могу се захтевати додатна истраживања. Опасности изазване депонијским 
гасом се могу десити у следећим случајевима: 

o Депоније комуналног отпада 
o Депоније индустријског/комерцијалног отпада са одговарајућом 

биодеградабилном фракцијом (укључујући и муљ из канализације) 
o Депоније опасног отпада.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Индустријско/комерцијално земљиште 
 
Метода за идентификацију загађења индустријских локација је заснована на листи 
индустријских грана које су релевантне за појаву контаминираних локација и као такве 
представљају потенцијалну опасност за животну средину. У зависности од потенцијалне 
опасности од загађења, индустријске гране су подељене на три класе, при чему 1. класа 
претставља највећу опасност по загађење, а 3. класа најмању, што је у прилогу А дефинисано 
класама локације.  
 
Релевантне информације о индустријској/комерцијалној локацији 

 Грана релевантна за потенцијалну контаминацију (погледати Прилог А за релевантне 
гране; за сваку релевантну грану је урађена посебна класификација)  
• Тип (гране): дат је у Прилогу А (колона „Тип”): услуга (У) или производња (П) – 

претходна информација 
• Класа локација: дата је у Прилогу А (колона „Класа локације”) – претходна 

информација 
 Релевентан период производње/активности 
- Мање од 30 година→ кратак оперативни период  
- Више од 30 година→ дуг оперативни период 

 
 Број радника у релевантном периоду (услуге или производња):  
- Мање од 5 (услуга) или 10 (производња) радника → мало предузеће 
- Између 6 и 15 (услуга) или 10 и 100 (производња) радника → средње предузеће 
- Изнад 15 (услуга) или 100 (производња) радника → велико предузеће 

 
Класификација и приоритизација (бивших) индустријских/комерцијалних локација у 
складу са могућношћу контаминације и потенцијалне опасности ради се по следећој 
шеми: 

 

 
 

Слика 2: Шема класификације за индустријске/комерцијалне локације 



Што би значило да се локације деле на следећи начин: 
• Локација која није релевантна за класификацију као потенцијално контаминирана 

локација 
Могућност контаминације: мала 
Потенцијална опасност, ако је и дошло до контаминације: мала 
- Локација Класе 3, мало предизеће и кратак релевантни период 

производње/aктивности. 
 
• Локација релевантна за класификацију као потенцијално контаминирана локација 
Могућност контаминације: средња 
Потенцијална опасност, ако је контаминирана: мала 
- Локација класе 3, мало предузеће и дуг релевантни период производње/активности 
- Локација  класе 3, средње предузеће без обзира на трајање периода 

производње/активности 
- Локација класе 2, мало предузеће без обзира на трајање периода 

производње/активности 
- Локација класе 2, средње предузеће и краатак релевантни период 

производње/активности 
 
• Локација која има висок ниво потенцијалног загађења 
Могућност контаминације: велика 
Потенцијална опасност ако је контаминирана: средња/велика 
- Локација класе 3, велико предузеће без обзира на трајање периода 

производње/активности 
- Локација класе 2, средње предузеће и дуг релевантни период производње/активности 
- Локација класе 2, велико предузеће без обзира на трајање периода 

производње/активности 
- Локација класе 1, без обзира на величину предузећа и трајање периода 

производње/активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Пољопривреда, саобраћај и остали извори загађења 
 
Ако је загађење на локација последица активности које припада групи Пољопривреда, 
саобраћај и остали извори загађења, узима се податак о количини загађења. Према 
количини загађења (површина/запремина земљишта на загађеној локацији), подела ће се 
урадити на: 
• Локација која није релевантна за класификацију као потенцијално контаминирана 

локација 
Могућност контаминације: мала 
Потенцијална опасност, ако је и дошло до контаминације: мала 
- Локација код које је површина загађења мања од 2 ha,  
- Локација код које је запремина загађења мања од 100 m3 

 
• Локација релевантна за класификацију као потенцијално контаминирана локација 
Могућност контаминације: средња 
Потенцијална опасност, ако је контаминирана: мала 
- Локација код које је површина загађења од 2 до 10 ha, 
- Локација код које је запремина загађења од 100 до 1000 m3, 

 
• Локација која има висок ниво потенцијалног загађења 
Могућност контаминације: велика 
Потенцијална опасност ако је контаминирана: средња/велика 
- Локација код које је површина загађења већа од 10 ha, 
- Локација код које је запремина загађења већа од 1000 m3, 
- Локација на којој се налазе резервоари са одложеним загађивачима. 

 
 
 
По овој методи треба направити листу која би обухватила све потенцијално контаминиране 
локације, па и оне код којих је могућност контаминације мала, и не постоји потреба за 
предузимањем акција ремедијације. Све локације које имају висок ниво потенцијалног 
загађења треба издвојити на посебну листу, и међу њима издвојити оне које имају приоритет 
за ремедијацију, по методи која је описана у наставку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДА ПРИОРИТИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ 
 
За даљу обраду се узимају само подаци о локацијама које са налазе у групи која има висок 
ниво потенцијалног загађења. Ове локације се даље анализирају да би се добиле оне које 
треба да буду међу приоритетима за пројекте ремедијације.  
 
Даља класификација се врши на основу одговора на следећа питања: 
 
Могућност плављења локације: � не  � да потенцијал плављења: ___________ 
Потенцијал испуштања великих количина и концентрација загађивача у површинске водене 
токове у кратком временском периоду биће условљен потенцијалом плављења воденог тока 
у близини локације од интереса. У зависности од одговора, урадиће се следећа подела 
локација: 
- приоритет за ремедијацију: локација се налази у плавном подручју и има потенцијал 
плављења најмање једном у 2. године или чешће. 
- потенцијално могућа као приоритет за ремедијацију: локација се налази у плавном 
подручју и има потенцијал плављења ређи од једном у 2. године. 
- није међу приоритетима за ремедијацију: у случају да се локација не налази у плавном 
подручју. 
До података се може доћи проучавањем објављених података, као што су мапе плављења 
равничарских области или потенцијал плављења (нпр. пролећно или брдско отицање),  као и 
извештаја служби за очување околине у циљу процене потенцијала плављења у непосредној 
близини водених токова (и то оба градијента: горњи и доњи).  
 
 
Удаљеност површинских вода:  
Растојање до површинске воде утицаће на могућност да загађивачи доспеју у водотокове. 
Што је мање растојање од контаминиране локације, то је већа могућност да се загаде ресурси 
подземне или површинске воде. У зависности од одговора, урадиће се следећа подела 
локација: 
- приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од сталних ресурса 
површинских вода мањем од 0,3 km. 
- потенцијално могућа као приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од 
сталних ресурса површинских вода између 0,3 и 1 km. 
- није међу приоритетима за ремедијацију: локација се налази на растојању од сталних 
ресурса површинских вода већем од 1 km. 
До података се може доћи прегледом расположивих мапа, или коришћењем података на 
основу снимања терена у циљу утврђивања растојања до најближих површинских вода, као и 
техничких докумената о топографији локације (подручја).  
 
 
Удаљеност изворишта водоснабдевања: 
Вода која се користи за пиће треба да буде заштићена од загађења  са било које локације. 
Што су ресурси пијаће воде ближи извору загађења, то је већа могућност загађења воде. У 
зависности од одговора, урадиће се следећа подела локација: 
- приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од изворишта 
водоснабдевања мањем од 1 km. 
- потенцијално могућа као приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од 
изворишта водоснабдевања између 1 и 5 km. 
- није међу приоритетима за ремедијацију: локација се налази на растојању од изворишта 
водоснабдевања већем од 5 km. 
Потребно је проценити да ли се неки водени ресурс који се користи за пиће налази у близини 
контаминиране локације. До података се може доћи прегледом расположивих мапа извора 
напајања пијаћом водом или фотографија из ваздуха, и утврдити растојање од загађене 



локације до најближег извора пијаће воде. Сеоска подручја обично употребљавају подземне 
воде за пиће, док за градска подручја треба контактирати локалне јавне службе да би се 
утврдио извор воде и положај. Ресурсе воде који се користе за наводњавање 
/пољопривредне сврхе такође треба укључити у разматрање, ако се они могу користити у 
исхрани људи. 
 
 
Удаљеност осетљивог окружења: 
Околину треба заштитити од загађења са контаминиране локације. Дати удаљеност локације 
до осетљивог окружења, односно да ли постоји осетљиво окружење у близини 
контаминиране локације. У зависности од одговора, урадиће се следећа подела локација: 
- приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од осетљивог окружења 
мањем од 0,5 km,  
- потенцијално могућа као приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од 
осетљивог окружења између 0,5 и 3 km, 
- није међу приоритетима за ремедијацију: локација се налази на растојању од осетљивог 
окружења већем од 3 km. 
Сматра да ниједна осетљива област неће бити угрожена ако је смештена на растојању преко 
10 km од загађене локације. До података се може доћи прегледом расположивих мапа, или 
коришћењем података на основу снимања терена у циљу утврђивања растојања до најближег 
осетљивог окружења.  
 
 
Удаљеност објеката: опис удаљеност правац 
Дати удаљеност стамбених или зграда у употреби које се налазе у околини контаминиране 
локације. Опис треба да покаже да ли се ради о појединачним објектима на растoјању до 1 
km или насељима на растoјању до 3 km од контаминиране локације. Ако се контаминирана 
локација налази у урбаном подручју (насељеном месту), то треба и навести, и допунити 
детаљним подацима. Обавезно треба навести растојање до најближег објекта као и правац.  
У зависности од одговора, урадиће се следећа подела локација: 
- приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању до 0,25 km од појединачног 
објекта или 0,5 km од насеља, 
- потенцијално могућа као приоритет за ремедијацију: локација се налази на растојању од 
појединачног објекта између 0,25 km и 1 km, односно насеља између 0,5 и 3 km, 
- није међу приоритетима за ремедијацију: локација се налази на растојању од 
појединачног објекта већем од 1 km, односно насеља већем од 3 km. 
 
 
Локације ће се оцењивати према броју добијених рангирања за приоритет за ремедијацију, 
а у случају истог броја тих рангирања, приритет ће се одредити и на основу броја добијених 
рангирања за потенцијално могућа као приоритет за ремедијацију. 
 
 
У случају да су неке локације изједначене по претходном критеријуму, следећи критеријум 
који ће се узети у обзир је Физичко стање загађења: течно, муљ или чврсто. Течни 
загађивачи су покретљивији и лакше загађују земљиште и воду од чврстих загађивача и 
отпада. Међутим, извесни чврсти загађивачи и отпади, растворљиви у води, су мобилнији од 
вискозних течности, и они би требало да се разматрају од случаја до случаја. 
 
На локацијама које су сврстане у приоритете за ремедијацију је потребно хитно предузети 
додатна испитивања са циљем да се потврди или одбаци тачност података који су наведени 
о контаминацији. 
 
 


