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МИСИЈА

Агенција је основана у циљу
ефикасног обављања стручних
послова који се односе на
прикупљање и обједињавање
података о животној средини и
развој, усклађивање и вођење
националног информационог
система заштите животне
средине. 
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Основна мисија Агенције је обезбеђивање поузданих и правовремених
података и информација о стању животне средине, неопходних за
ефикасно спровођење политике заштите животне средине у Србији. 

Основна мисија Агенције је обезбеђивање поузданих и правовремених
података и информација о стању животне средине, неопходних за
ефикасно спровођење политике заштите животне средине у Србији. 

Интегришући рад националних стручних, научних и образовних установа, 
кроз сарадњу са међународним организацијама на изради и реализацији
пројеката и програма, Агенција обезбеђује централизовани приступ
подацима и информацијама о стању животне средине.

Интегришући рад националних стручних, научних и образовних установа, 
кроз сарадњу са међународним организацијама на изради и реализацији
пројеката и програма, Агенција обезбеђује централизовани приступ
подацима и информацијама о стању животне средине.
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ИЗВЕШТАВАЊЕ О ПРОМЕНАМА НАЧИНА
КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА У ПЕРИОДУ 2006-2008. ГОДИНА

Извештај садржи:
Стање земљишта на подручју
централне Србије
Стање урбаних земљишта на
подручју Београда, Новог
Сада, Крагујевца и Ужица
Стање плодности
пољопривредног земљишта
Управљање контаминираним
локалитетима
Промене начина коришћења
земљишта
Мере заштите земљишта
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Податке доставили:
Министарство пољопривреде
шумарства и водопривреде
Покрајински секретаријат за
заштиту животне средине и
одрживи развој
Институт за земљиште
Институт за ратарство и
повртарство
Гр. завод за јавно здр., Београд
Градска управа за заштиту
животне средине града Новог
Сада
Градска управа за просторно
планирање, изградњу и заштиту
животне средине града
Крагујевца
Републички завод за статистику
Еврогеоматика д.о.о.
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СТАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

Узорковање је извршено у
грид систему 10x10 km
На сваком локалитету узет је
композитни узорак који
представља просечан узорак
земљишта са дубине од 0 –
30 cm.
Основна хемијска својства, 
садржај опасних и штетних
материја, бројност и
ензиматска активност
микроорганизама.
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ензиматска активност
микроорганизама.

Подручје узорковањаПодручје узорковања
pHpH
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ОСНОВНА ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

Ако се посматрају основни
параметри плодности заједно,
може се констатовати да око 32 % 
узорака земљишта има релативно
повољну плодност, 38 % узорака
са пољопривредних површина, 
односно 50 % узорака са ораница
и засада, док остали део има
одређена ограничења везана, пре
свега, за јако киселу реакцију
земљишта и веома слабу
снабдевеност фосфором, а знатно
мање и за недостатак хумуса.

Ако се посматрају основни
параметри плодности заједно,
може се констатовати да око 32 % 
узорака земљишта има релативно
повољну плодност, 38 % узорака
са пољопривредних површина, 
односно 50 % узорака са ораница
и засада, док остали део има
одређена ограничења везана, пре
свега, за јако киселу реакцију
земљишта и веома слабу
снабдевеност фосфором, а знатно
мање и за недостатак хумуса.

ХумусХумус
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САДРЖАЈ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Резултати праћења садржаја опасних и
штетних материја у земљиштима
Републике Србије показују да земљиште
највећег дела испитиваног подручја (80 
%) није загађено испитиваним
полутантима. Преосталих 20 % узорака је
потенцијално контаминирано једним, или
истовремено са више полутаната. 

Резултати праћења садржаја опасних и
штетних материја у земљиштима
Републике Србије показују да земљиште
највећег дела испитиваног подручја (80 
%) није загађено испитиваним
полутантима. Преосталих 20 % узорака је
потенцијално контаминирано једним, или
истовремено са више полутаната. 

AsAs

NiNi
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БРОЈНОСТ И ЕНЗИМАТСКА АКТИВНОСТ
МИКРООРГАНИЗАМА

Укупан број микроорганизама у
испитиваним земљиштима варира
од 0.2-15 230 x 106 gr-1 апсолутно
сувог земљишта. 
Просторно варирање броја
Azotobactera је, уз
амонификаторе, најизраженије, 
док је најстабилнија група
гљивица, актиномицета и
слободних азотофиксатора.
Види се да је његова бројност
највећа у најплоднијим
земљиштима типа чернозем, 
алувијум, хумофлувисол и ритска
црница, лоцираним у северном

делу централне Србије.

Укупан број микроорганизама у
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док је најстабилнија група
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делу централне Србије.
AzotobacterAzotobacter
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Централна Србија (1993-2008)

• Резултати показују да је средња
вредност садржаја већине
испитиваних једињења у
земљишту изразито ниска. За
13 пестицида и/или производа
креће се у опсегу од око 2-8  

µg/kg

• Одговарајуће вредности за
преосталих 6 циљаних
једињења (Diazinon, Atrazin, 
Simazin, Prometrin, 
Terbutilazin i Alahlor) незнатно
су веће и крећу се у опсегу од
10-15 µg/kg.

Просечан садржај испитиваних
једињења у узорцима у којима су они
детектовани µg/kg

Просечан садржај испитиваних
једињења у узорцима у којима су они
детектовани µg/kg

САДРЖАЈ ОСТАТАКА ПЕСТИЦИДА
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ЗЕМЉИШТА УРБАНИХ ЗОНА

Испитивања вршена: 
у зони изворишта воде за пиће, 
у градским парковима,
на дечијим игралиштима, 
поред прометних
саобраћајница, 
у индустријским зонама,
у оквиру пољопривредних
подручја на простору града.

Испитивања вршена: 
у зони изворишта воде за пиће, 
у градским парковима,
на дечијим игралиштима, 
поред прометних
саобраћајница, 
у индустријским зонама,
у оквиру пољопривредних
подручја на простору града.

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

184 узорака земљишта на
93 локалитета

184 узорака земљишта на
93 локалитета

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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ОДСТУПАЊА ОД МДК

Посебно треба нагласити да је констатовано присуство повећаног
садржаја олова у појасној зони градских паркова уз прометне
саобраћајнице, у највећем броју испитаних узорака. У већем броју
испитаних узорака регистровано је одступање од МДК у погледу
садржаја никла. 

Посебно треба нагласити да је констатовано присуство повећаног
садржаја олова у појасној зони градских паркова уз прометне
саобраћајнице, у највећем броју испитаних узорака. У већем броју
испитаних узорака регистровано је одступање од МДК у погледу
садржаја никла. 

Проценат
одступања од
MDK за
поједине
параметре на
дубини од 10 
cm

Проценат
одступања од
MDK за
поједине
параметре на
дубини од 10 
cm
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
НОВОГ САДА

Пољопривредно
земљиште - локације
поред фреквентних
саобраћајница
Пољопривредно
земљиште - локације у
близини индустријских
зона
Непољопривредно
земљиште (паркови) 

Пољопривредно
земљиште - локације
поред фреквентних
саобраћајница
Пољопривредно
земљиште - локације у
близини индустријских
зона
Непољопривредно
земљиште (паркови) 

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
НОВОГ САДА – ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

30 дечијих игралишта
предшколске установе „Радосно
детињство“
Земљиште је узорковано до
дубине од 10 cm 
Концентрације As, Cd, Co, Cr, Mn, 
Ni и Zn крећу у широком распону
вредности, садржај ових
елемената у испитиваним
узорцима земљишта је генерално
низак.
Анализирана земљишта нису
угрожена повишеним садржајем
полихлорованих бифенила и
полицикличних ароматичних
угљоводоника. 
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узорцима земљишта је генерално
низак.
Анализирана земљишта нису
угрожена повишеним садржајем
полихлорованих бифенила и
полицикличних ароматичних
угљоводоника. 

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
КРАГУЈЕВЦА

28 локација
у оквиру зона изворишта
за водоснабдевање
града (6 локалитета),
градска средина (3 
локалитета),
индустријска зона (2 
локалитета), 
градска депонија (2 
локалитета) и
пољопривредна зона (1 
локалитет).  

28 локација
у оквиру зона изворишта
за водоснабдевање
града (6 локалитета),
градска средина (3 
локалитета),
индустријска зона (2 
локалитета), 
градска депонија (2 
локалитета) и
пољопривредна зона (1 
локалитет).  

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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САДРЖАЈ Ni, Cr И Pb У ЗЕМЉИШТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ КРАГУЈЕВЦА - МАРТ И ОКТОБАР

2008 ГОДИНE
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ УЖИЦА



• Упркос чињеници да су еколошке и социо-економске функције
земљишта основе за социјално и економско благостање, 
земљиште је још увек релативно занемарен природни ресурс, 
што се закључује и недовољним буџетом који се издваја за
решавање проблема из ове области.

• И ако се у периоду 2006-2008. године уочава прогрес у
погледу броја програма и локалитета на којима је праћено
стање земљишта и у погледу доступности података, још увек
недостају потпуне информације за анализу притисака на
земљиште. 

• Законска регулатива у области праћења стања и заштите
земљишта у Републици Србији није довољно развијена. 

• Непостојање систематског мониторинга који подразумева
хармонизовано прикупљање, анализу и представљање
резултата мерења, условљава приказ стања земљишта на
појединим деловима територије Републике Србије и
онемогућава поређење резултата из претходних година.

ЗАКЉУЧЦИ
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ПРОМЕНА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

У периоду 2000-2008. године уочава се тренд смањења
површина под ораницама, баштама и виноградима, док се
површине под ливадама повећавају. 
Површине под пашњацима се смањују у периоду 2006-2008. 
године.
Анализом Corine Land Cover базе у периоду 1990-2000. 
године уочава се промена на укупно 1,1 % површине
земљишта на подручју Србије (без података са подручја
Аутономне покрајине Косово и Метохија). 

У периоду 2000-2008. године уочава се тренд смањења
површина под ораницама, баштама и виноградима, док се
површине под ливадама повећавају. 
Површине под пашњацима се смањују у периоду 2006-2008. 
године.
Анализом Corine Land Cover базе у периоду 1990-2000. 
године уочава се промена на укупно 1,1 % површине
земљишта на подручју Србије (без података са подручја
Аутономне покрајине Косово и Метохија). 
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CORINE LAND COVER 
ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ 1990-2006. ГОД.

Највеће промене присутне су у оквиру категорије вештачких
површина, при чему се уочава повећање од 3 947 ha.
Пољопривредне површине у посматраном периоду се смањују за
8473 ha. 
Површине под категоријом шума и полуприродних подручја се
генерално повећавају за 1975 ha
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8473 ha. 
Површине под категоријом шума и полуприродних подручја се
генерално повећавају за 1975 ha
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• Заузимање земљишта урбаним подручјима и спортским и рекреационим објектима у
Републици Србији је била 351 ha/годишње у периоду 1990-2006. године, 

• индустријским и комерцијалним локалитетима 127 ha/годишње, 
• путном мрежом и пратећом инфраструктуром 2 ha/годишње и
• рудницима, одлагалиштима отпада и градилиштима 239 ha/годишње у истом

периоду
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• индустријским и комерцијалним локалитетима 127 ha/годишње, 
• путном мрежом и пратећом инфраструктуром 2 ha/годишње и
• рудницима, одлагалиштима отпада и градилиштима 239 ha/годишње у истом

периоду
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САРАДЊА СА ЕЕА

По први пут, учешће у изради Евроспког извештаја о стању животне
средине 2010 – State of Environmert Report 2010 (SOER)
Три дела у којима ће Србија имати свој допринос:

Заједничке теме
Разноликост
Флексибилност

По први пут, учешће у изради Евроспког извештаја о стању животне
средине 2010 – State of Environmert Report 2010 (SOER)
Три дела у којима ће Србија имати свој допринос:

Заједничке теме
Разноликост
Флексибилност

Извештај о
досадашњим
контрибуцијама
за SOER

Извештај о
досадашњим
контрибуцијама
за SOER
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РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

Пројекат "Изградња система за извештавање по основном скупу
индикатора ЕЕА за земље западног Балкана" – у сарадњи и уз подршку
ЕЕА и UNEP/GRID Arendal
Припремљено 19 регионалних индикатора животне средине

Пројекат "Изградња система за извештавање по основном скупу
индикатора ЕЕА за земље западног Балкана" – у сарадњи и уз подршку
ЕЕА и UNEP/GRID Arendal
Припремљено 19 регионалних индикатора животне средине
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МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ

IPA 2008 - "Помоћ Агенцији за заштиту животне средине као
Националној фокалној тачки за сарадњу са Европском агенцијом за
животну средину у јачању Еионет мреже у Србији" (уз подршку
Европске комисије):

Успостављен систем за интегрално праћење и извештавање о стању
животне средине
Побољшавање комуникације и креирање мреже институција способне да
правовремено и ефикасно прикупља, складишти и дистрибуира податке од
значаја за заштиту животне средине

IPA 2008 - "Помоћ Агенцији за заштиту животне средине као
Националној фокалној тачки за сарадњу са Европском агенцијом за
животну средину у јачању Еионет мреже у Србији" (уз подршку
Европске комисије):

Успостављен систем за интегрално праћење и извештавање о стању
животне средине
Побољшавање комуникације и креирање мреже институција способне да
правовремено и ефикасно прикупља, складишти и дистрибуира податке од
значаја за заштиту животне средине



Укључивање Србије у израду Геохемијског Aтласа Европе
за пољопривредна земљишта
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МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ - ЕЕА

По Закону о министарствима Агенција има обавезу: "... сарадњу са
Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском
мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ)..."
Статус Србије – "Земља сарадница"
Обавеза достављања "Приоритетних токова података"
Агенција има улогу Националне фокалне организације

По Закону о министарствима Агенција има обавезу: "... сарадњу са
Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском
мрежом за информације и посматрање (ЕИОНЕТ)..."
Статус Србије – "Земља сарадница"
Обавеза достављања "Приоритетних токова података"
Агенција има улогу Националне фокалне организације
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ПРОЦЕСИ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

• ЕРОЗИЈА

• НАБИЈАЊЕ
ЗЕМЉИШТА

• КЛИЗИШТА

• ЗАУЗИМАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
ИЗГРАДЊОМ

• СМАЊЕЊЕ
ОРГАНСКЕ
МАТЕРИЈЕ

• САЛИНИЗАЦИЈА
АЦИДИФИКАЦИЈА

• КОНТАМИНАЦИЈА





ЦЕНА ЕРОЗИЈЕ ЗЕМЉИШТА

• ЕРОЗИЈА ВОДОМ: 115 милиона ha
• ЕРОЗИЈА ВЕТРОМ: 42 милиона ha

• Ове процене су дате из еколошке студије и односе се на површину
угрожену ерозијом у 13 земаља и на 5 различитих начина
коришћења земљишта који покривају 150 милиона ха површине



РЕЗЕРВЕ ОРГАНСКОГ УГЉЕНИКА
У ЗЕМЉИШТУ



КЛИЗИШТА



ЗАУЗИМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ИЗГРАДЊОМ



УКУПНИ ТРОШКОВИ ДЕГРАДАЦИЈЕ
ЗЕМЉИШТА

• УКУПНИ ТРОШКОВИ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
КОЈА ЈЕ МОГЛА ДА БУДЕ ПРОЦЕЊЕНА ЗА
ЕРОЗИЈУ, СМАЊЕЊЕ СМАЊЕЊЕ ОРГАНСКЕ
МАТЕРИЈЕ, САЛИНИЗАЦИЈУ, КЛИЗИШТА И
КОНТАМИНАЦИЈУ, НА ОСНОВУ ДОСТУПНИХ
ПОДАТАКА, ЋЕ БИТИ ДО €38 БИЛИОНА ГОДИШЊЕ
ЗА EU25 (2003).



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

dragana.vidojevic@sepa.gov.rs


