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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Извештај садржи:
Стање земљишта на
подручју околине
Београда, дела
поморавља и Шумадије
Стање урбаних
земљишта на подручју
Београда, Новог Сада и
Крагујевца
Промене начина
коришћења земљишта

Извештај садржи:
Стање земљишта на
подручју околине
Београда, дела
поморавља и Шумадије
Стање урбаних
земљишта на подручју
Београда, Новог Сада и
Крагујевца
Промене начина
коришћења земљишта

Податке доставили:
Министарство пољопривреде
шумарства и водопривреде
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.

Податке доставили:
Министарство пољопривреде
шумарства и водопривреде
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.



СТАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА, ДЕЛА
ПОМОРАВЉА И ШУМАДИЈЕ

Узорковање је извршено у
грид систему 10x10 km
На сваком локалитету узет је
композитни узорак који
представља просечан узорак
земљишта са дубине од 0 –
25 cm.
Највећи број узорака узет је
на ораницама и ливадама.
Додатна истраживања
обављена су у зони "врућих
тачака", на 150 локација, и
на њима је узет узорак и са
дубине од 25-50 cm.

Узорковање је извршено у
грид систему 10x10 km
На сваком локалитету узет је
композитни узорак који
представља просечан узорак
земљишта са дубине од 0 –
25 cm.
Највећи број узорака узет је
на ораницама и ливадама.
Додатна истраживања
обављена су у зони "врућих
тачака", на 150 локација, и
на њима је узет узорак и са
дубине од 25-50 cm.

Подручје
узорковања
Подручје
узорковања
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ОСНОВНА ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА

Јако кисела земљишта заузимају
20% површине и углавном су то
лесивирани камбисоли и ранкери
централног дела Шумадије и
псеудоглејеви и лувисоли
југозападног дела подручја.
Испитивана земљишта су добро
снабдевена хумусом, азотом и
калијумом.

Јако кисела земљишта заузимају
20% површине и углавном су то
лесивирани камбисоли и ранкери
централног дела Шумадије и
псеудоглејеви и лувисоли
југозападног дела подручја.
Испитивана земљишта су добро
снабдевена хумусом, азотом и
калијумом.

Слаба снабдевеност фосфором је
одлика већине земљишта (47% 
узорака) док су у једном броју
узорака (14%) констатоване високе
концентрације фосфора и калијума.

Слаба снабдевеност фосфором је
одлика већине земљишта (47% 
узорака) док су у једном броју
узорака (14%) констатоване високе
концентрације фосфора и калијума.

ХумусХумус

pHpH
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САДРЖАЈ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Резултати испитивања
земљишта околине Београда, 
дела поморавља и Шумадије
показују да 18% узорака
садржи један или више
полутаната изнад МДК.

Резултати испитивања
земљишта околине Београда, 
дела поморавља и Шумадије
показују да 18% узорака
садржи један или више
полутаната изнад МДК.

CrCr

NiNi
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САДРЖАЈ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

Према садржају штетних и опасних
елемената као потенцијални
полутанти на испитиваном
подручју се издвајају Ni (47% 
узорака изнад МДК, 15% изнад 100 
mg/kg), Cr (7% изнад МДК), Pb и As 
(око 4% изнад МДК).

Према садржају штетних и опасних
елемената као потенцијални
полутанти на испитиваном
подручју се издвајају Ni (47% 
узорака изнад МДК, 15% изнад 100 
mg/kg), Cr (7% изнад МДК), Pb и As 
(око 4% изнад МДК).

PbPb

AsAs
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА НА "HOT-SPOT" ЛОКАЛИТЕТИМА

• Испитивана земљишта на
"hot-spot" локалитетима у
долини Велике Мораве имају
повећан садржај Ni, Cr, As и
Pb. Земљишта у долини
Колубаре оптерећена су
високим концентрацијама Ni и
Cr, и у мањој мери Pb.

• Испитивана земљишта на
"hot-spot" локалитетима у
долини Велике Мораве имају
повећан садржај Ni, Cr, As и
Pb. Земљишта у долини
Колубаре оптерећена су
високим концентрацијама Ni и
Cr, и у мањој мери Pb.
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Проценат одступања од МДК и
максимална вредност за
поједине параметре у долини
Велике Мораве на дубини од 0-
25 cm и 25-50 cm

Проценат одступања од МДК и
максимална вредност за
поједине параметре у долини
Велике Мораве на дубини од 0-
25 cm и 25-50 cm

Проценат одступања од МДК и
максимална вредност за
појединепараметре у долини
Колубаре на дубини од 0-25 cm 
и 5-50 cm

Проценат одступања од МДК и
максимална вредност за
појединепараметре у долини
Колубаре на дубини од 0-25 cm 
и 5-50 cm



ЗЕМЉИШТА УРБАНИХ ЗОНА

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

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

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

60 узорака земљишта на
30 локалитета
У оквиру санитарне зоне
заштите изворишта
београдског водовода
(9 локалитета) 
У близини великих
саобраћајница
(11 локалитета) 
У оквиру комуналне
средине и рекреативних
површина
(10 локалитета) 

60 узорака земљишта на
30 локалитета
У оквиру санитарне зоне
заштите изворишта
београдског водовода
(9 локалитета) 
У близини великих
саобраћајница
(11 локалитета) 
У оквиру комуналне
средине и рекреативних
површина
(10 локалитета) 

Локације
узорковања
Локације
узорковања
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ОДСТУПАЊА ОД МДК

Ni у 43.3% узорака на 10 cm и 50 % узорака на 50 cm
Pb у 13,3 % узорака на 10 cm и 6,7 % узорака на 50 cm
DDT у 26,7 % узорака на 10 cm, и 20 % узорака на 50 cm
PAH у 10 % узорака на 10 cm, и 10 % узорака на 50 cm

Ni у 43.3% узорака на 10 cm и 50 % узорака на 50 cm
Pb у 13,3 % узорака на 10 cm и 6,7 % узорака на 50 cm
DDT у 26,7 % узорака на 10 cm, и 20 % узорака на 50 cm
PAH у 10 % узорака на 10 cm, и 10 % узорака на 50 cm

Проценат
одступања од
MDK за
поједине
параметре на
дубини од
10 cm и 50 cm 

Проценат
одступања од
MDK за
поједине
параметре на
дубини од
10 cm и 50 cm 
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
НОВОГ САДА

Пољопривредно
земљиште у оквиру
индустријских зона
Пољопривредно
земљиште у близини
прометних
саобраћајница
Непољопривредно
земљиште (плаже) 

Пољопривредно
земљиште у оквиру
индустријских зона
Пољопривредно
земљиште у близини
прометних
саобраћајница
Непољопривредно
земљиште (плаже) 

Садржај микроелемената
и тешких метала у
земљишту (mg/kg)

Садржај микроелемената
и тешких метала у
земљишту (mg/kg)
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
НОВОГ САДА

Испитивано земљиште у погледу вредности појединих основних хемијских
особина (pH, садржај CaCO3) углавном задовољава захтеве пољопривредне
ратарске и повртарске производње.
Забележено је високо учешће слабо хумозних земљишта.
Садржај приступачног фосфора у испитиваним земљиштима веома варира, 
од врло ниског до врло високог и штетног садржаја. 
Садржај приступачног калијума у испитиваним земљиштима одговара
потребама повртарских и ратарских биљних врста. 
У свим узорцима измерен је нижи садржај микроелемената и тешких метала
од МДК.
У два узорка пољопривредног земљишта под воћњаком и виноградом
забележен је висок садржај бакра близак вредности МДК и изнад зоне
ризика, антропогеног порекла као последица примене фунгицида на бази
бакра.
Бројност испитиваних група микроорганизама у пољопривредним
земљиштима је висока. 
У пољопривредном и непољопривредном земљишту на територији града
садржај остатака пестицида, полицикличних ароматичних угљоводоника и
полихлорисаних бифенила је у прихватљивим границама .

Испитивано земљиште у погледу вредности појединих основних хемијских
особина (pH, садржај CaCO3) углавном задовољава захтеве пољопривредне
ратарске и повртарске производње.
Забележено је високо учешће слабо хумозних земљишта.
Садржај приступачног фосфора у испитиваним земљиштима веома варира, 
од врло ниског до врло високог и штетног садржаја. 
Садржај приступачног калијума у испитиваним земљиштима одговара
потребама повртарских и ратарских биљних врста. 
У свим узорцима измерен је нижи садржај микроелемената и тешких метала
од МДК.
У два узорка пољопривредног земљишта под воћњаком и виноградом
забележен је висок садржај бакра близак вредности МДК и изнад зоне
ризика, антропогеног порекла као последица примене фунгицида на бази
бакра.
Бројност испитиваних група микроорганизама у пољопривредним
земљиштима је висока. 
У пољопривредном и непољопривредном земљишту на територији града
садржај остатака пестицида, полицикличних ароматичних угљоводоника и
полихлорисаних бифенила је у прихватљивим границама .
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
КРАГУЈЕВЦА

14 локација
у оквиру зона
изворишта за
водоснабдевање града
(6 локалитета),
градска средина
(2 локалитета),
индустријска зона
(4 локалитета), 
градска депонија
(2 локалитета)

14 локација
у оквиру зона
изворишта за
водоснабдевање града
(6 локалитета),
градска средина
(2 локалитета),
индустријска зона
(4 локалитета), 
градска депонија
(2 локалитета)

Елементи чији садржај
прелази МДК по локацијама
на дубини од 10 cm

Елементи чији садржај
прелази МДК по локацијама
на дубини од 10 cm
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
КРАГУЈЕВЦА

Елементи чији садржај
прелази МДК по локацијама
на дубини од 50 cm

Елементи чији садржај
прелази МДК по локацијама
на дубини од 50 cm
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ПРОМЕНА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

• На основу статистичких података на укупној површини
пољопривредног земљишта на простору Републике Србије
доминирају оранице и баште са 64.8 %.
У периоду 2000-2009. године уочава се тренд смањења
површина под ораницама, баштама и виноградима, док се
површине под ливадама повећавају. Површине под пашњацима
су повећане у односу на 2008. годину. 

• Анализа Corine Land Cover базе података за 2006. годину
показује присуство 28 од 44 класа CLC номенклатуре;

• Анализа доприноса појединих категорија начина коришћења
земљишта које су заузете урбаним развојем у Србији у периоду
1990-2006. године показује да су углавном заузимана земљишта
под пашњацима, као и мешовита пољопривредна подручја.

• На основу статистичких података на укупној површини
пољопривредног земљишта на простору Републике Србије
доминирају оранице и баште са 64.8 %.
У периоду 2000-2009. године уочава се тренд смањења
површина под ораницама, баштама и виноградима, док се
површине под ливадама повећавају. Површине под пашњацима
су повећане у односу на 2008. годину. 

• Анализа Corine Land Cover базе података за 2006. годину
показује присуство 28 од 44 класа CLC номенклатуре;

• Анализа доприноса појединих категорија начина коришћења
земљишта које су заузете урбаним развојем у Србији у периоду
1990-2006. године показује да су углавном заузимана земљишта
под пашњацима, као и мешовита пољопривредна подручја.
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CORINE LAND COVER 
ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ 1990-2006. ГОД.

Анализа доприноса појединих категорија начина коришћења
земљишта које су заузете урбаним развојем у Србији у
периоду 1990-2006. године показује да су углавном
заузимана земљишта под пашњацима, као и мешовита
пољопривредна подручја. 
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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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ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА

Министарство животне средине и просторног планирања
израдило је нацрт Уредбе о програму системског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације и
методологији за израду ремедијационих програма.
Уредба садржи и:

граничне и ремедијационе вредности опасних и штетних материја у
земљишту и ремедијационе вредности опасних и штетних материја у
подземној води. 

Ради уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Влада
Републике Србије је донела Програм извођења радова на заштити, 
уређењу и коришћењу Пољопривредног земљишта за 2009. годину
Програм обухвата:

комасацију, изградњу или реконструкцију система за одводњавање, 
груписање земљишних парцела, изградњу, реконструкцију и
модернизацију система за наводњавање, претварање необрадивог у
обрадиво пољопривредно земљиште, побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта, биолошку рекултивацију пољопривредног
земљишта коришћеног за експлоатацију минералних сировина и других
материјала, против ерозионе мере, контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта.
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