
 На основу члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09) и члана 39 Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.101/08, 4/09 и 58/09),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној, дана 15.06.2010. године, доноси 
 
ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

ЗА 2010/2011. ГОДИНУ 
 

 
I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА: 
 
 Земљиште је танак растресити површински слој земљине коре и динамичан 
природни ресурс. Убраја се у условно обновљиве ресурсе с обзиром на дуготрајне 
процесе настанка и развоја.  
 Земљиште се одликује плодношћу, односно присуством супстанци (воде, 
минералних и органских материја, кисеоника) које су неопходне за раст и развиће 
биљака и обезбеђује највећи проценат хране за човечанство. Из тог разлога неопходно је 
одржавати његове функције и квалитет, које су шематски  приказане:  
 

 
 
 
II - ЦИЉ КОНТРОЛЕ: 
 
 Деградација земљишта се може дефинисати као скуп процеса узрокованих 
човековом активношћу, који смањују садашњи и будући потенцијал земљишта као 
услов опстанка живог света на нашој планети.  
 У циљу формирања базе података о степену и крактеристикама загађења, као и 
врстама присутних полутаната неопходна је контрола и испитивање земљишта. 
 
 
 

Продукција биомасе 
Земљиште представља извор 
хранљивих  материја и воде за 
биљну производњу, служи 
биљкама као ослонац за 

учвршћивање њиховог кореновог 
система 

Заштита и очување културне 
баштине 

Земљиште, као културно наслеђе, 
извор је палеонтолошког и 
археолошког материјала, 
одговорно је за разумевање 

еволуције планете и човечанства 

Извор је сировина, 
резервоар воде 

Земљиште садржи 
ресурсе сировог 

материјала, укључујући 
воду, песак, шљунак и 

минерале као и 
гориво(угаљ и нафту) 

Филтрира, задржава и трансформише 
Механички филтрира органске, 
неорганске и радиоактивне 

компоненте, адсорбује, таложи, 
разлаже и трансформише супстанце 

и на тај начин утиче да оне не 
доспеју у подземне воде и у ланац 

исхране 

Подржава изградњу грађевинских 
објеката са инфраструктуром и 

одлагање отпада 
Земљиште обезбеђује простор за 
подизање кућа, индустрија путева, 
места за рекреацију и одлагање 

отпада 

СОЦИО-
ЕКОНОМСКЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

ЕКОЛОШКЕ 
ФУНКЦИЈЕ 

Резерва гена и заштита 
флоре и фауне 

 
Земљиште осигурава 

разноврсно станиште за 
бројне организме, има 
функцију очувања 
педодиверзитета 



III  - ОБИМ КОНТРОЛЕ И ЛОКАЦИЈЕ: 
 
 Програм праћења квалитета земљишта обухвата узорковање и анализирање  
земљишта на локацијама свих пет градских општина. На територији општина:  Пантелеј, 
Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања биће узорковано по 25 узорака пољопривредног 
земљишта и по пет узорака непољопривредног земљишта, у пролећном и у јесењем 
периоду. На територији општине Медијана биће узорковано десет узорака 
пољопривредног и десeт узорака непољопривредног земљишта у пролећном и јесењем 
периоду. 
 

Узорци пољопривредног земљишта биће узети са површина пољопривредног 
подручја града - воћњака, њива, повртњака, пашњака, винограда и других култура у 
непосредној близини потенцијалних загађивача: 
− локалитети у близини депонија отпада;  
− локалитети у близини трафостаница; 
− локалитети у близини аеродрома; 
− земљиште поред инфраструктурних објеката;  
− земљиште у зони санитарне  зоне заштите изворишта водовода; 
− земљиште са леве и десне обале реке Нишаве; 
− земљиште у близини индустријских постројења; 
-     земљиште у близини бензинских пумпи; 
− земљиште у заштићеним природним добрима и др. 
 

Узорци непољопривредног земљишта биће узети са локација: 
− земљиште са леве и десне обале реке Нишаве; 
− земљиште око здравствених објеката ; 
− земљиште у близини бензинских пумпи; 
− земљиште са рекреативних, парковских површина и дечијих игралишта; 
− земљиште поред ЈКП „Градска Топлана“; 
-    локалитети у близини најпрометнијих саобраћајница и др. 
 
IV – ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА: 

 
   У узорцима земљишта испитиваће се  основне особине: pH – вредност 
(киселост), садржај CaCO3, садржај хумуса, укупан садржај азота, лакоприступачни 
фосфор, лакоприступачни калијум. 
 У узорцима земљишта би се испитивала концентрација микроелемената и тешких 
метала (Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Co,Mn, Fe и Zn).  
 Потребно је у узорцима земљишта контролисати полихлороване бифениле 
(ПЦБ), полицикличне ароматичне угљоводонике (ПАХ) и пестициде. 
 
 На основу испитивања узорака земљишта узетих са локалитета предвиђених 
Програмом, направиће се закључци у погледу загађењa: 

• Основних хемијских особина земљишта (pH, садржај CaCO3),  
• Садржаја хумуса у испитиваним земљиштима, 
• Садржаја лакоприступачног фосфора,   
• Садржаја лакоприступачног калијумa,   
• Присуство микроелемената и тешких метала у земљишту. 

 



V -  ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА  МЕРЕЊА: 

Овлашћена организација је у обавези да приликом достављања извештаја 
прикаже методологију узорковања, мерну опрему и методологију обраде података. 
Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са 
закључком о стању на локацијама које су утврђене Програмом. Тумачење резултата 
испитивања вршиће се у складу са важећом законском регулативом. 

 
 

VI - МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА: 
 
 Реализација Програма праћења квалитета земљишта на територији Града Ниша за 
2010. годину обухвата две фазе: 
 

I фаза – Доношење  Програма праћења квалитета земљишта на територији града 
Ниша за 2010/2011. годину, од стране Градског већа Града Ниша; 
 
II фаза – Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора. 
 

 
 

VII - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 
 
 Мониторинг земљишта на мерним местима одређеним Програмом јединице 
локалне самоуправе финансираће се из средстава (део), предвиђених Одлуком о буџету 
Града Ниша, за 2010. годину  из средстава буџетског фонда за заштиту животне средине 
("Службени лист Града Ниша", бр.90/09), раздео 3; глава 3.8.; функција 560;  позиција 
207, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 1.300.000,00 
динара, од укупно намењене апроприације у износу од 46.000.000,00 динара. 
 
 Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
 

         
Број: 617-23/2010-03 
 
У Нишу, 15.06.2010. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 
 



 
 

 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

У члану 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09), дефинисано је да Градско веће Града 
Ниша, доноси Програме за сваку календарску годину, на предлог надлежне Управе за 
заштиту животне средине, који ће се финансирати из средстава буџетског фонда. 

Законски оквир за праћење стања земљишта и извештавање дат је у Закону о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), Закону о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06) и подзаконским актима: 
Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води 
за наводњавање и методама за њихово испитивање („Службени гласник РС“, бр. 23/94) 
и Уредби о садржини и начину вођења информационог система заштите животне 
средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и нивоима 
сакупљања података, као и садржини информација о којима се редовно и обавезно 
обавештава јавност („Сллужбени гласник РС“, бр.112/09).  
 Праћење квалитета земљишта неопходно је у циљу очувања овог природног 
ресурса и производње здравствено безбедне хране. Једна од мера заштите и очувања 
земљишта је спровођење мониторинга, што представља трајно праћење садржаја 
опасних и штетних материја у земљишту. 

 Законом о заштити животне средине, члан 4 („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 
36/09) општина, односно град су дефинисани као субјекти система заштите животне 
средине. 

 У складу са наведеним Законом члан 69 и 70, мониторинг се врши систематским 
мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, 
између осталих и земљишта, доношењем Програма мониторинга. 

Програм праћења квалитета земљишта на територији града Ниша за 2010/2011. 
годину, доноси Градско веће Града Ниша, а финансирање Програма одобрава 
Градоначелник Града Ниша. 
 
 
  
  
  
                   Н А Ч Е Л Н И К 
                                                                   УПРАВЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 
                                                                       И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

               
          ___________________________ 

                                                                           Драган Карличић, дипл. правник 
                                                               
 

 


