
На основу члана 33. став 5. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, 

број 112/15),  

Министар заштите животне средине доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О САДРЖИНИ И ФОРМИ ИЗВЕШТАЈА О МОНИТОРИНГУ ЗЕМЉИШТА 

(„Службени гласник РС“, број 126/21) 

 

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописују садржина и форма извештаја о 

мониторингу земљишта. 

 

 

Члан 2. 

Извештај о мониторингу земљишта на нивоу државне мреже садржи: 

1) број и положај мерних места приказан у Трансверзалном Меркаторовом 

координатном систему (у даљем тексту: UTM координатни систем);  

2) приказ општих података о локалитету на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг земљишта; 

3) детаљан опис локалитета са подацима о промени намене и начину коришћења 

земљишта; 

4) опис спољашње и унутрашње морфологије земљишта (педолошког профила), 

са фото документацијом локалитета на ком се обавља мониторинг; 

5) листу анализираних параметара, коришћенe методe и стандардe/референтнa 

докумената и резултатe извршених испитивања; 

6) процену степена угрожености земљишта (стања земљишта) на основу 

анализираних параметара и индикатора који су прописани у уредби којом се уређује 

систематско праћење стања и квалитета земљишта.  

Подаци из става 1. овог члана уносе се у одговарајуће обрасце дате у Прилогу 1 - 

Обрасци за приказ података добијених мониторингом земљишта у државној мрежи, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

 

Члан 3. 

Извештај о мониторингу земљишта на нивоу локалне мреже садржи: 

1) број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему; 

2) приказ општих података о локалитету на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг земљишта; 

3) детаљан опис локалитета са подацима о промени намене и начину коришћења 

земљишта; 

4) опис узетих узорака земљишта на ком се обавља мониторинг; 

5) опис спољашње и унутрашње морфологије земљишта (педолошког профила), 

уколико се врши каратектеризација земљишта према типу; 

6) фото документацију локалитета на ком се обавља мониторинг; 

7) листу анализираних параметара, коришћенe методe и стандардe/референтнa 

докумената и резултатe извршених испитивања; 

8) стручну оцену стања и квалитета земљишта. 
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Подаци из става 1. овог члана уносе се у одговарајуће обрасце дате у Прилогу 2 - 

Обрасци за приказ података добијених мониторингом земљишта у локалној мрежи, који 

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 

 

Члан 4. 

Извештај о мониторингу земљишта на локацијама на којима се обављају 

активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта (у даљем тексту: 

активности са Листе) које су утврђене прописом којим се ближе прописује листа 

активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, поступак, 

садржина података, рокови и други захтеви за мониторинг земљишта, садржи: 

1) број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему; 

2) приказ општих података о локалитету на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг земљишта; 

3) детаљан опис локалитета са подацима о промени намене и начину коришћења 

земљишта; 

4) опис узетих узорака земљишта на ком се обавља мониторинг; 

5) фото документацију локалитета на ком се обавља мониторинг; 

6) листу анализираних параметара, коришћенe методe и стандардe/референтнa 

докумената и резултатe извршених испитивања; 

7) списак делова локалитета који су изузети из мониторинга са образложењем; 

8) стручну оцену стања и квалитета земљишта. 

Подаци из става 1. овог члана уносе се у одговарајуће обрасце дате у Прилогу 3 - 

Обрасци за приказ података добијених мониторингом земљишта на локацијама на 

којима с обављају активности са Листе, који је одштампан уз овај правилник и чини 

његов саставни део. 

 

 

Члан 5. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

Број 110-00-84/2021-04 

У Београду, 23.11.2021. године 

МИНИСТАР 

 

Ирена Вујовић



ПРИЛОГ 1. 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРИКАЗ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ МОНИТОРИНГОМ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ МРЕЖИ 

 

 

Напомена: Сва поља се обавезно попуњавају, осим уколико није другачије назначено у обрасцима. 

 

Образац за приказ броја и положаја мерних места приказан у UTM координатном систему 

 

Број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему 

Идентификациони број места праћења* Град/општина UTM  

  X  Y  

  X  Y  

  X  Y  
*- Идентификациони број места праћења биће дефинисан у пропису којим се утврђује Програм мониторинга земљишта у државној мрежи 

 

Образац за приказ општих података о локалитету на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг земљишта 

 

Општи подаци о локалитету на ком се обавља мониторинг земљишта у државној мрежи 

Идентификациони број места праћења Подаци о власнику и/или кориснику земљишта* 

 Име и презиме (за физичко лице)   

Подаци о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг Пословно име (за правно лице)  

Назив овлашћеног правног лица  Адреса  Место  

Име и презиме лица које врши опис локалитета  Телефон  Електронска пошта  

Адреса  Административни подаци о локацији 

Телефон  Округ  

Електронска пошта  Град/општина  

Подаци о локацији места праћења Село  

Најближе насељено место  Катастарска општина  

Удаљеност од најближег насељеног места  Катастарска парцела  

Географски подаци о месту узорковања 
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UTM X  Y  Надморска висина  
* - Поља се попуњавају уколико постоје подаци  

 

Образац за приказ детаљаног описа локалитета на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о промени намене и начину коришћења земљишта 
 

Детаљан опис локалитета на ком се обавља мониторинг земљишта у државној мрежи 

Рељеф Литологија/матични супстрат (12) 

Форма рељефа/земљишни облици (4, 5)   

Положај нагиба (илустрација 2)  Старост земљишног покривача (13) 

Класа нагиба и експозиција (7)   

Облик нагиба (6)  Систематска јединица земљишта на месту праћења 

Вегетација (11) Национална класификација  

 WRB класификација  

Начин коришћења земљишта Утицај човека и материје које су уношене у земљиште** 

Класификација земљишта према начину коришћења (8)  Утицај човека (10)  

Ознака културе (9)*  Азотна ђубрива (kg/god)*  

Приноси**  Фосфорна ђубрива (t/god)*  

Начин обраде**  Калијумова ђубрива (t/god)*  

Промена намене и начина коришћења земљишта Врста органског ђубрива*  

Претходна намена земљишта  Количина органског ђубрива (kg/god)*  

Временски период претходне намене**  Примењена мелиоративна мера*  

Претходни начин коришћења**  Количина мелиоративног средства (kg/god)*  

Временски период претходног начина коришћења**  Врста заштитног средства*  

 Количина активне материје (l/god)*  

* - Односи се на пољопривредно земљиште  

** - Поље се попуњава уколико постоје подаци  

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац  
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Обрасци за опис спољашње и унутрашње морфологије земљишта (педолошког профила), са фото документацијом 
 

Образац за опис спољашње морфологије земљишта 
 

Опис спољашње морфологије земљишта локалитета на ком се обавља мониторинг у државној мрежи 

Стеновитост 

Покривеност површине (14)  Међусобна удаљеност стена (14)  Величина стена  

Скелетност 

Покривеност површине (15)  Класе по димензијама (15)  

Соли 

Покривеност површине (22)  Дебљина (22)  Врста соли  

Испрани песак  

Покривеност површине (23)   

Ерозија 

Категорија ерозије (16)  Укупна површина погођена ерозијом или таложењем/акумулацијом (17)  

Степен ерозије (18)  Период активности ерозионог процеса (19)  

Покорица 

Дебљина (20)  Конзистентност (20)  

Површинске пукотине 

Ширина (21)  Дубина (21)  Растојање између пукотина (21)  

Водолежи 

Проценат површине  
() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

 

Образац за основни опис педолошког профила 

 

Основни опис педолошког профила 

Број узорка Дубина (cm) Хоризонт 
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Тип земљишта према Националној класификацији  

Тип земљишта према WRB класификацији  

 

Образац за опис узорака узетих по фиксним дубинама 

 

Опис узорака узетих по фиксним дубинама 

Број узорка Дубина (cm) Слојеви 

   

   

   
 

Обрасци за опис унутрашње морфологије земљишта 
 

Опис педолошког профила (A) 
Број узорка Хоризонти Граница хоризоната Одломци стена и артефакти/скелет 

Ознака 

 (*) 

Ознака 

цилиндра  

(**) 

Дубина 

(cm) 

Израженост 

прелаза (24) 

Облик 

(24) 

Заступљеност 

(26) 

Величина 

(27) 

Облик 

(28) 

Фаза 

распадања 

(29) 

Састав 

(30) 

           
           
           
* - Ознака према Националној класификацији  

** - Фабричка ознака цилиндра за узорковање земљишта у ненарушеном стању 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 2006) 

и на кодове које треба унети у образац 

 

 
 

Опис педолошког профила (Б) 

Брoj 

узорка 

Текстурна 

класа 

(25) 

Разградња и 

хумификација 

тресета 

(31) 

Боја земљишта Мазотине 

Суво 

земљиште

* 

Влажно  

земљиште* 

Врста 

 мазотине 

Заступљеност 

(32) 

Величина 

(33) 

Боја 

* 

Контраст 

(34) 

Граница 

(35) 

                    



5 
 

                     

                     
* - Опис према бојама из Манселовог атласа 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 2006) и 

на кодове које треба унети у образац 

 

Опис педолошког профила (В) 

Број 

узорка 

Редокс потенцијал 

(rH) (36) 

Редукциони 

услови у 

земљишту  

(37) 

Садржај 

соли  

(42) 

pH вредност  

теренско 

мерење (44) 

Органска 

материја* 

(46)  

Карбонати Гипс 

Садржај 

(38) 

Облик 

(39) 

Садржај 

(40) 

Облик 

(41) 

                   

                   

                   
* - Опис према бојама из Манселовог атласа 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

 

Опис педолошког профила (Г) 

Број 

узорка 

Водни статус 

земљишта/стање 

влажности  

(57) 

Густина 

сувог 

земљишта 

(58) 

Структура земљишта Конзистенција земљишта 

Израженост  

(47) 

Врста 

(49) 

Величина 

структурних 

агрегата (50,51) 

Суво 

стање 

(53) 

Влажно 

стање 

(54) 

 

Лепљивост 

(55) 

Пластичност 

(56) 

          

          

          
() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образа 
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Опис педолошког профила (Е) 

Број 

узорка 

Мирис земљишта 

(45) 

Антропогене 

наслаге 

(84) 

Артефакти/умеци 

Заступљеност 

(26) 

Врста 

(83) 

Величина 

(27) 

Тврдоћа 

(76) 

Фазе 

распадања (29) 

Боја 

(78) 

         

         

         

Опис педолошког профила (Д) 

Број 

узорка 

Порозност  

(60) 

Поре Корење Остала биолошка 

својства 

Врста 

(61) 

Величина 

(62) 

Количина 

<2 mm/dm2 

(63) 

Количина  

>2 mm/dm2 

(63) 

Величина 

(79) 

Број  

<2 

mm/dm2 

(80) 

Број  

>2 

mm/dm2 

(80) 

Количина 

(81) 

Врста 

(82) 

                     

                     

                     
() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

Опис педолошког профила (Ђ) 

Број 

узорка 

Превлаке Цементација/сабијање 

Заступљеност 

(64) 

Израженост 

(65) 

Састав 

(66) 

Облик 

(67) 

Место 

настанка (68) 

Степен 

(72) 

Континуитет 

(69) 

Структура 

(70) 

Природа 

(71) 

                   

                   

                   
() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 
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() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

 

Образац за приказ фото документације 

 

Фото документација 

Фотографија профила Фотографије окружења 

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство за фотографисање: 

 

Ставити узорак земљишта поред места узорковања или отвореног профила. Фотографисати место узорковања са узорком тако да 

ознака/етикета са бројем узорка буде видљива. На фотографији треба да се види начин коришћења земљишта. Са централне тачке 

фотографисати према северу, истоку, југу и западу. Потребно је да фотографија не приказује више од трећине неба (правило 2/3) и да 

нема датума и људи на њој. Потребно је да фотографија буде хоризонтална, да димензије буду подешене на 1600*1200 pixela, 

стандардног формата 4:3, величине 1Mb до 1,5 Mb. Ознаке фотографије треба да садрже идентификациони број места узорковања и 

слова:  

P-место узорковања∕отварања профила са узорком 

N-север 

E-исток 

S-југ 

W-запад 
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Обрасци за приказ листе анализираних параметара са списком коришћених метода и стандарда/референтних докумената  

и резултатима извршених испитивања  

 

Обрасци за приказ резултата испитивања физичких својстава земљишта 

 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  

Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Физичка својства земљишта у државној мрежи (А) 

Број узорка Ознака хоризонта/ 

збирни узорци 

Доња граница хоризонта 

(cm) 

Садржај скелета 

(%) 

Механички састав земљишта  

(%) 

песак прах  глина 

* * * 

       

       

       

Метода       

Референтни документ       
* -Унети опсег величине фракције у милиметрима (mm) 

 

Физичка својства земљишта у државној мрежи (Б) 

Број узорка Текстурна класа  Густина сувог земљишта 

(запреминска маса) 

Густина чврсте фазе земљишта Укупна порозност 
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 (g/cm3) (% зап.) 

     

     

     

Метода     

Референтни документ     
 

Физичка својства земљишта у државној мрежи (В) 

Број узорка Ретенција воде при различитим притисцима Стабилност 

агрегата 

Брзина  

водопропустљивости 

Тврдоћа 

земљишта 
М

В
К

 

П
В

К
 

П
К

В
 

В
В

 Приступачна 

вода 

Kапацитет  

земљишта  

за ваздух 

Микро Макро 

(% зап.) (% зап.) (%) m/dan MPa 

           

           

           

Метода           

Референтни документ           
МВК - Максимални капацитет земљишта за воду, ПВК - Пољски водни капацитет, ПКВ - Прекид капиларне везе, ВВ - Тачка венућа 

 

Обрасци за приказ резултата испитивања хемијских својстава земљишта  

 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  
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Телефон одговорног лица за анализе  

Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (A) 

Број узорка Основна хемијска својства 

pH земљишта CaCO3 Хидролитичка 

киселост 

Електропроводљивост Хумус C S N 

H2O KCl/CaCl2 % cmol/kg mS/m  % 

     

  

              

          

     

  

              

Метода     

  

              

Референтни документ          

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Б) 

Број узорка T  S  V  CEC Адсорбовани катјони 

    К+ Ca2+ Mg2+ Na+ 

cmol/kg % cmol/kg % 

             

             

         

Метода             

Референтни документ         
Т – Капацитет измењивих катјона за некарбонатна земљишта, S - Сума измењивих базних катјона, V - Степен засићења базама, 

CEC - Капацитет измењивих катјона 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (В) 

Број узорка Приступачни микро и макро елементи у земљишту 

P2O5 K2O NO3-N Fe Cu Zn Mn 

mg/100g mg/100g mg/kg 
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Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Г) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (1) 

Al B Mn Mo Se Sr 

mg/kg 

 ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН 

             

             

             

Метода       

Референтни документ       
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Д) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (2) 

As Cd Co Cr Cu 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Ђ) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (3) 

        

        

Метода        

Референтни документ        
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Hg Ni Pb Sn Zn 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Е) 

Број узорка Органохлорни пестициди (1) 

HCH α-HCH β-HCH γ-HCH Хептахлор 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

α-HCH - α-хексахлорцикохексан, β-HCH - β- хексахлорцикохексан, γ-HCH - γ- хексахлорцикохексан 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Ж) 

Број узорка Органохлорни пестициди (2) 

Дрини Алдрин Диелдрин Ендрин DDT и деривати 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      
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Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (З) 

Број узорка Триазински хербициди (1) 

Десетил-атразин Десизопропалатразин Атразин Симазин 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (И) 

Број узорка Триазински хербициди (2) 

Цианазин Себутианазин Пропазин Тербитулазин 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у државној мрежи (Ј) 

Број узорка Триазински хербициди (3) 

Прометрин Тербутрин Метамитрон 

mg/kg 
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ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

             

             

             

Метода      

Референтни документ    
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Обрасци за приказ хемијског састава подземне воде 
 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  

Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Хемијски састав подземне воде 

Број узорка  pH  ECw Катјони Анјони 

Ca2+ Mg2+ K+ Na+ Ba2+ Li+ Sr2+ Mn2+ NH4
+ F- Cl- NO3

- NO2
- Br- SO4

2- PO4
3- CO3

2- HCO3
- 

mS/m mg/l mg/l 

                     

                     

                     

 Метода                     

 Референтни документ                     
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Обрасци за приказ резултата испитивања микробиолошких својстава земљишта 

 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  

Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Микробиолошка својства земљишта у државној мрежи 

Микробиолошка својства Број узорка Целулолитичка активност Активност дехидрогеназе 

mg glu/g земљишта mmol/100g 

   

    

    

Метода   

 Референтни документ   
 

 

Обрасци за процену степена угрожености земљишта на основу анализираних параметара и индикатора 

 

Назив овлашћеног правног лица које врши процену  

Име и презиме лица које врши процену  

Телефон лица које врши процену  

Електронска адреса лица које врши процену  
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Процена степена угрожености земљишта на основу анализираних параметара и индикатора* 

 

 

 

 

 

 

 

 
* - Процена степена угрожености земљишта на основу анализираних параметара и индикатора приказују се у слободној текстуалној форми 

 

Извештај о мониторингу земљишта на нивоу државне мреже се израђује уносом података у Информациони систем заштите животне 

средине на интернет порталу Агенције за заштиту животне средине у складу са прописима који уређују електронска документа, 

електронску идентификацију и услуге од поверења у електронском пословању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 2. 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРИКАЗ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ МОНИТОРИНГА ЗЕМЉИШТА У ЛОКАЛНОЈ МРЕЖИ 

 

Образац за приказ броја и положаја мерних места приказан у UTM координатном систему 
 

Број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему 

Идентификациони број места праћења* Град/општина UTM  

  X  Y  

  X  Y  

  X  Y  
*- Додељује се аутоматски приликом уноса података у Информациони систем заштите животне средине 

 

Образац за приказ општих података о локалитету на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг земљишта 

 

Општи подаци о локалитету на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи  

Идентификациони број места праћења* Подаци о наручиоцу мониторинга 

 Град/општина  

Подаци о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг Име и презиме особе одговорне за извештавање  

Назив овлашћеног правног лица  Адреса  

Адреса   Телефон  

Име и презиме лица које врши опис локалитета  Електронска пошта  

Телефон лица које врши опис локалитета  Административни подаци о локацији 

Електронска пошта лица које врши опис локалитета  Округ  

Подаци о локацији места праћења Град/општина  

Опис локације и начин коришћења  Тип локације  Катастарска општина  

Најближе насељено место  Катастарска парцела  

Удаљеност од насељеног места    
*- Додељује се аутоматски приликом уноса података у Информациони систем заштите животне средине 
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Образац за приказ детаљаног описа локалитета на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о промени намене и начину коришћења земљишта 

 

Детаљан опис локалитета на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи 

Рељеф Литологија/матични супстрат (12)  

Форма рељефа/земљишни облици (4, 5)   

Положај нагиба (Илустрација 2)  Старост земљишног покривача (13) 

Класа нагиба и експозиција (7)   

Облик нагиба (6)  Систематска јединица земљишта на месту праћења 

Вегетација (11) Национална класификација  

 WRB класификација  

Утицај човека и материје које су уношене у земљиште 

Тренутни утицај човека (10)  Начин претходних утицаја (10)*  

Трајање тренутног утицаја*  Трајање претходних утицаја*  
() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

* - Поље се попуњава уколико постоје подаци 

 

Образац за опис узетих узорака земљишта на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис узетих узорака  

Број узорка Дубина (cm) UTM Надморска висина 

  X  Y   

  X  Y   

  X  Y   
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Обрасци за опис спољашње и унутрашње морфологије земљишта локалитета на ком се обавља мониторинг  

 

Образац за опис спољашње морфологије земљишта 

 

Опис спољашње морфологије земљишта локалитета на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи* 

Стеновитост 

Покривеност површине (14)  Међусобна удаљеност стена (14)  

Величина стена   

Скелетност 

Покривеност површине (15)  Класе по димензијама (15)  

Соли 

Покривеност површине (22)  Дебљина (22)  

Врста соли  

Испрани песак  

Покривеност површине (23)   

Ерозија 

Категорија ерозије (16)  Укупна површина погођена ерозијом или таложењем/акумулацијом (17)  

Степен ерозије (18)  Период активности ерозионог процеса (19)  

Покорица 

Дебљина (20)  Конзистентност (20)  

Површинске пукотине 

Ширина (21)  Дубина (21)  Растојање између пукотина (21)  

Водолежи 

Проценат површине  

* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 
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Образац за основни опис педолошког профила 

 

Основни опис педолошког профила* 

Број узорка Дубина (cm) Хоризонт 

   

   

   

Тип земљишта према Националној класификацији  

Тип земљишта према WRB класификацији  
* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

  

Обрасци за опис унутрашње морфологије земљишта локалитета на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи 

 

Опис педолошког профила (A)* 

Број 

узорка 

Хоризонти Граница хоризоната Одломци стена и артефакти/скелет 

Ознака 

(**) 

Ознака 

цилиндра 

(***) 

Дубина 

(cm) 

Израженост 

прелаза (24) 

Облик 

(24) 

Заступљеност 

(26) 

Величина 

(27) 

Облик 

(28) 

Фаза 

распадања 

(29) 

Састав 

(30) 

           

           

           
* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

** - Ознака према Националној класификацији  

*** - Фабричка ознака цилиндра за узорковање земљишта у ненарушеном стању 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

 

Опис педолошког профила (Б)* 

Брoj 

узорка 

Текстурна 

класа 

(25) 

Разградња и 

хумификација 

тресета 

(31) 

Боја земљишта Мазотине 

Суво 

земљиште 

* 

Влажно 

земљиште 

* 

Врста 

мазотине 

Заступљеност 

(32) 

Величина 

(33) 

Боја 

** 

Контраст 

(34) 

Граница 

(35) 
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* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

** - Опис према бојама из Манселовог атласа 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

 

Опис педолошког профила (В)* 

Број 

узорка 

Редокс 

потенцијал (rH) 

(36) 

Редукциони 

услови у 

земљишту  

(37) 

Садржај 

соли  

(42) 

pH вредност  

теренског 

мерење 

(44) 

Органска 

материја** 

(46)  

Карбонати Гипс 

Садржај 

(38) 

Облик 

(39) 

Садржај 

(40) 

Облик 

(41) 

                   

                   

                   
* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

** - Опис према бојама из Манселовог атласа 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 2006) 

и на кодове које треба унети у образац  

 

Опис педолошког профила (Г)* 

Број 

узорка 

Водни статус 

земљишта/стање 

влажности (57) 

Густина 

сувог 

земљишта 

(58) 

Структура земљишта Конзистенција земљишта 

Израженост  

(47) 

Врста 

(49) 

Величина 

структурних 

агрегата 

(50,51) 

Суво 

стање 

(53) 

 

Влажно 

стање 

(54) 

 

Лепљивост 

(55) 

Пластичност 

(56) 

          

          
          

* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац  
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Опис педолошког профила (Е)* 

Број 

узорка 

Мирис 

земљишта 

(45) 

Антропогене наслаге 

(84) 

Одломци стена и артефакти/скелет 

Заступљеност 

(26) 

Врста 

(83) 

Величина 

(27) 

Тврдоћа 

(76) 

Фазе распадања 

(29) 

Боја 

(78) 

         

         

         

Опис педолошког профила (Д)* 

Број 

узорка 

Порозност  

(60) 

Поре Корење Остала биолошка 

својства 

Врста 

(61) 

Величина 

(62) 

Количина 

<2 mm/dm2 

(63) 

Количина  

>2 mm/dm2 

(63) 

Величина 

(79) 

Број  

<2 mm/dm2 

(80) 

Број  

>2 mm/dm2 

(80) 

Количина 

(81) 

Врста 

(82) 

                     

                     

                     
* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 2006) 

и на кодове које треба унети у образац  

Опис педолошког профила (Ђ)* 

Број 

узорка 

Превлаке Цементација/сабијање 

Заступљеност 

(64) 

Израженост 

(65) 

Састав 

(66) 

Облик 

(67) 

Место 

настанка 

(68) 

Степен 

(72) 

Континуитет 

(69) 

Структура 

(70) 

Природа 

(71) 

                   

                   

                   
* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 2006) 

и на кодове које треба унети у образац 
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* - Образац се попуњава уколико се врши каратектеризација земљишта према типу 

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 2006) 

и на кодове које треба унети у образац 

 

Приказ фото документације локалитета 

 

Фото документација 

Фотографија места узорковања са узорком Фотографије окружења 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство за фотографисање: 

 

Ставити узорак земљишта поред места узорковања или отвореног профила. Фотографисати место узорковања са узорком тако да 

ознака/етикета са бројем узорка буде видљива. На фотографији треба да се види начин коришћења земљишта. Са централне тачке 

фотографисати према северу, истоку, југу и западу. Потребно је да фотографија не приказује више од трећине неба (правило 2/3) и да 

нема датума и људи на њој. Потребно је да фотографија буде хоризонтална, да димензије буду подешене на 1600*1200 pixela, 

стандардног формата 4:3, величине 1Mb до 1,5 Mb. Ознаке фотографије треба да садрже идентификациони број места узорковања и 

слова:  

P-место узорковања∕отварања профила са узорком 

N-север 

E-исток 

S-југ 

W-запад 
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Обрасци за приказ листе анализираних параметара са списком коришћених метода и стандарда/референтних докумената и резултатима 

извршених испитивања  

Обрасци за приказ резултата испитивања физичких својстава земљишта 
 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  

Електронска адреса одговорног лица за анализе  

 

Физичка својства земљишта на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи (А) 

Број узорка Садржај скелета 

(%) 

Механички састав земљишта (%)* 

Песак Прах Глина  

** ** ** 

     

     

     

Метода     

Референтни документ     
* - Податак се обавезно уноси 

** - Унети опсег величине фракције у милиметрима (mm) 

 

Физичка својства земљишта на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи (Б) 

Број узорка Текстурна 

класа  

Густина сувог земљишта 

(запреминска маса) 

Густина чврсте фазе земљишта Укупна порозност 

(g/cm3) (% зап.) 
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Метода     

Референтни документ     

 

Физичка својства земљишта на ком се обавља мониторинг у локалној мрежи (В) 

Број узорка Ретенција воде при различитим притисцима Стабилност 

агрегата 

Брзина 

водопропустљивости 

Тврдоћа 

земљишта 
М

В
К

 

П
В

К
 

П
К

В
 

В
В

 Приступачна 

вода 

Kапацитет 

земљишта за ваздух 

Микро Макро 

(% зап.) (%) (%) m/dan MPa 

           

           

           

Метода           

Референтни документ           

МВК - Максимални капацитет земљишта за воду, ПВК - Пољски водни капацитет, ПКВ - Прекид капиларне везе, ВВ - Тачка венућа 

 

Обрасци за приказ резултата испитивања хемијских својстава земљишта 

 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  
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Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (A) 

Број узорка Основна хемијска својства 

pH земљишта* CaCO3* Хидролитичка 

киселост 

Електропроводљивост Хумус* C N S 

H2O KCl/CaCl2 

2 

% cmol/kg mS/m % 

     

  

              

     

  

              

          

Метода     

  

              

Референтни документ          
*- Податак се обавезно уноси 

  

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Б) 

Број узорка T S V* CEC* Адсорбовани катјони 

    К+ Ca2+ Mg2+ Na+ 

cmol/kg % cmol/kg % 

         

         

         

Метода         

Референтни документ         
*- Податак се обавезно уноси 

Т – Капацитет измењивих катјона за некарбонатна земљишта, S - Сума измењивих базних катјона, V - Степен засићења базама, 

CEC - Капацитет измењивих катјона 

  

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (В) 

Број узорка Приступачни микро и макро елементи у земљишту 

P2O5 K2O NO3-N Fe Cu Zn Mn 

mg/100g mg/100g mg/kg 
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Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Г) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (1) 

Al B Mn Mo Se Sr 

mg/kg 

 ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН 

             

             

             

Метода       

Референтни документ       
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Д) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (2) 

As Cd Co Cr Cu 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

 

 

        

        

Метода        

Референтни документ        
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Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Ђ) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (3) 

Hg Ni Pb Sn Zn 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Е) 

Број узорка Приступачни тешки метали и потенцијално токсични елементи (1) 

Al B Mn Mo Se Sr 

mg/kg 

 ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН 

             

             

             

Метода       

Референтни документ       
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Ж) 

Број узорка Приступачни тешки метали и потенцијално токсични елементи (2) 

As Cd Co Cr Cu 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (З) 

Број узорка Приступачни тешки метали и потенцијално токсични елементи (3) 

Hg Ni Pb Sn Zn 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (И) 

Број узорка Анјони и катјони у земљишту 

Анјони Катјони 

SO4
2- NO3

- NO2
- CN- CO3

2- HCO3
- Cl- * NH4

+ K+ Na+ Ca2+ Mg2+ ** 

mg/kg 

               

               

               

Метода               

Референтни документ               
*- Уносе се подаци о анјонима који су испитивани, а који нису наведени у обрасцу 

**- Уносе се подаци о катјонима који су испитивани, а који нису наведени у обрасцу 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Ј) 

Број узорка Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) (1) 

Укупни Нафтален Фенантрен Антрацен 

mg/kg 
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ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (К) 

Број узорка Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) (2) 

Флуорантен Бензо(а)антрацен Кризeн Бензо(k)флуорантен 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Л) 

Број узорка Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) (3) 

Бензо(a)пирен Бензо(ghi)перилен Индено(1,2,3-cd)пирен * 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 
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Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Љ) 

Број узорка Органохлорни пестициди (1) 

HCH α-HCH β-HCH γ-HCH Хептахлор 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

α-HCH - α-хексахлорцикохексан, β-HCH - β- хексахлорцикохексан, γ-HCH - γ- хексахлорцикохексан 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (М) 

Број узорка Органохлорни пестициди (2) 

Дрини Алдрин Диелдрин Ендрин DDT и деривати 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Н) 

Број узорка Триазински хербициди (1) 

Десетил-атразин Десизопропалатразин Атразин Симазин 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Њ) 

Број узорка Триазински хербициди (2) 

Цианазин Себутианазин Пропазин Тербитулазин 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (О) 

Број узорка Триазински хербициди (3) 

Прометрин Тербутрин Метамитрон 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

             

             

             

Метода      

Референтни документ    
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 
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Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (П) 

Број узорка Полихлоровани бифенили (PCB) (1) 

Укупни PCB PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Р) 

Број узорка Полихлоровани бифенили (PCB) (2) 

PCB 138 PCB 153 PCB 180 * 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (С) 

Број узорка Испарљиви халогени угљоводници (1) 

Винилхлорид Дихлорметан 1,1-дихлоретан 1,2-дихлоретан 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Т) 

Број узорка Испарљиви халогени угљоводници (2) 

Трихлорметан 1,1,1-трихлоретан 1,1,2-трихлоретан Трихлоретен 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Ћ) 

Број узорка Испарљиви халогени угљоводници (3) 

Тетрахлоретан Тетрахлоретен Хлорбензени (укупни) * 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 
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Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (У) 

Број узорка Испарљиви ароматични угљоводоници и хлорфеноли (1) 

Бензен Етилбензен Толуен Ксилени 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Ф) 

Број узорка Испарљиви ароматични угљоводоници и хлорфеноли (2) 

Стирен * Хлорфеноли 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

             

             

             

Метода      

Референтни документ    
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

*-Уносе се подаци о испарљивим ароматичним угљоводоницима који су испитивани, а који нису наведени у обрасцу 

 

Хемијска својства земљишта у локалној мрежи (Х) 

Број узорка Угљоводоници нафтног порекла 

Фракција (C6-C10) Фракција (C10-C28) Фракција (C10-C40) Фракција (C6-C40) 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Образац за приказ резултата испитивања осталих својстава земљишта 
 

Остала својства земљишта у локалној мрежи* (Ц) 

Број узорка ** ** ** ** 

*** *** *** *** 

     

     

     

Метода     

Референтни документ     
*- Уносе се подаци о физичким, хемијским или микробиолошким својствима земљишта која су испитивана, а која нису наведена ни у једном обрасцу 

** - Поље за унос назива испитиваног параметра 

*** - Поље за унос мерне јединице испитиваног параметра 

 

Стручна оцена стања и квалитета земљишта 

 

Име и презиме лица које даје стручну оцену  

Телефон лица које даје стручну оцену  

Електронска адреса лица које даје стручну оцену  

 

Стручна оцена стања и квалитета земљишта у локалној мрежи* 
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*- Стручна оцена стања и квалитета земљишта на основу анализираних параметара приказују се у слободној текстуалној форми 

 

Извештај о мониторингу земљишта на нивоу локалне мреже се израђује уносом података у Информациони систем заштите животне 

средине на интернет порталу Агенције за заштиту животне средине у складу са прописима који уређују електронска документа, 

електронску идентификацију и услуге од поверења у електронском пословању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОГ 3. 

 

ОБРАСЦИ ЗА ПРИКАЗ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ МОНИТОРИНГОМ ЗЕМЉИШТА 

НА ЛОКАЦИЈАМА НА КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ АКТИВНОСТИ СА ЛИСТЕ 

 

Образац за приказ броја и положаја мерних места приказан у UTM координатном систему 

 

Број и положај мерних места приказан у UTM координатном систему 

Идентификациони број места праћења* Град/општина UTM  

  X  Y  

  X  Y  

  X  Y  
*- Додељује се аутоматски приликом уноса података у Информациони систем заштите животне средине 

 

Образац за приказ детаљаног описа локалитета на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о промени намене и начину коришћења земљишта 

 

Општи подаци о локалитету на ком се обавља мониторинг на локацијама са Листе 

Идентификациони број места праћења Подаци о наручиоцу мониторинга 

 Пословно име  

Подаци о овлашћеном правном лицу које врши мониторинг Име и презиме особе одговорне за 

извештавање 
 

Назив овлашћеног правног лица  

Адреса    Адреса  

Име и презиме лица које врши опис локалитета  Телефон  

Телефон лица које врши опис локалитета   Електронска пошта  

Електронска пошта лица које врши опис локалитета   ПИБ  

Подаци о локацији места праћења Подаци о власнику и/или кориснику земљишта* 

Опис локације и начин коришћења  Пословно име (за правно лице)  

Најближе насељено место  Име и презиме (за физичко лице)  

Удаљеност од насељеног места  Име и презиме контакт особе  

Административни подаци о локацији Адреса  

Округ  Град/општина  Телефон  
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Катастарска 

општина 
 

Катастарска 

парцела 
 

Електронска пошта 
 

* - Поље се попуњава уколико постоје подаци  

 

Образац за приказ детаљаног описа локалитета на ком се обавља мониторинг земљишта 

са подацима о промени намене и начину коришћења земљишта 

 

Детаљан опис локалитета на ком се обавља мониторинг на локацијама са Листе 

Рељеф Литологија/матични супстрат (12)  

Форма рељефа/земљишни облици  

(4, 5)  

  

Положај нагиба (Илустрација 2)  Старост земљишног покривача (13) 

Класа нагиба и експозиција (7)   

Облик нагиба (6)  Систематска јединица земљишта на месту праћења 

Вегетација (11) Национална класификација  

 WRB класификација  

Подаци о активности која се обавља на локацији*  

Утицај човека и материје које су уношене у земљиште 

Тренутни утицај човека (10)  

Трајање тренутног утицаја**  

Начин претходних утицаја (10)**  

Трајање претходних утицаја**  

() - Бројеви у заградама указују на одговарајуће табелe из Приручника за опис земљишта Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO, 

2006) и на кодове које треба унети у образац 

* - Уносе се подаци из правилника који ближе прописује листу активности које могу бити узрок загађења и деградације земљишта (Прилог 1)  

**- Поље се попуњава уколико постоје подаци 

 

Образац за приказ опис узетих узорака земљишта на ком се обавља мониторинг  

 

Опис узетих узорака  

Број узорка Дубина (cm) UTM Надморска висина 

  X   Y   

  X  Y   
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Образац за приказ фото документације локалитета на ком се обавља мониторинг 

 

Фото документација 

Фотографија места узорковања са узорком Фотографије окружења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство за фотографисање: 

 

Ставити узорак земљишта поред места узорковања. Фотографисати место узорковања са узорком тако да ознака/етикета са бројем 

узорка буде видљива. На фотографији треба да се види начин коришћења земљишта. Са централне тачке фотографисати према северу, 

истоку, југу и западу. Потребно је да фотографија не приказује више од трећине неба (правило 2/3) и да нема датума и људи на њој. 

Потребно је да фотографија буде хоризонтална, да димензије буду подешене на 1600*1200 pixela, стандардног формата 4:3, величине 

1Mb до 1,5 Mb. Ознаке фотографије треба да садрже идентификациони број места узорковања и слова:  

P-место узорковања са узорком 

N-север 

E-исток 

S-југ 

W-запад 

 

 

 

  X  Y   
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Обрасци за приказ листе анализираних параметара са списком коришћених метода и стандарда/референтних докумената  

и резултатима извршених испитивања  

Обрасци за приказ резултата испитивања физичких својстава земљишта  

 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  

Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Физичка својства земљишта на ком се обавља мониторинг на локацијама са Листе (А) 

Број узорка Садржај скелета 

(%) 

Механички састав земљишта (%)* 

Песак Прах Глина  

** ** ** 

     

     

     

Метода     

Референтни документ     
* - Податак се обавезно уноси 

** - Унети опсег величине фракције у милиметрима (mm) 

 

Физичка својства земљишта на ком се обавља мониторинг на локацијама са Листе (Б) 

Број узорка Текстурна 

класа  

Густина сувог земљишта 

(запреминска маса) 

Густина чврсте фазе земљишта Укупна порозност 

(g/cm3) (% зап.) 
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Метода     

Референтни документ     

 

Физичка својства земљишта на ком се обавља мониторинг на локацијама са Листе (В) 

Број узорка Ретенција воде при различитим притисцима Стабилност 

агрегата 

Брзина 

водопропустљивости 

Тврдоћа 

земљишта 

М
В

К
 

П
В

К
 

П
К

В
 

В
В

 Приступачна 

вода 

Kапацитет 

земљишта за 

ваздух 

Микро Макро 

(% зап.) (%) (%) m/dan MPa 

           

           

           

Метода           

Референтни документ           

МВК - Максимални капацитет земљишта за воду, ПВК - Пољски водни капацитет, ПКВ - Прекид капиларне везе, ВВ - Тачка венућа 

 

Обрасци за приказ резултата испитивања хемијских својстава земљишта 

 

Назив овлашћеног правног лица које врши анализу  

Датум узорковања  

Време узорковања  

Датум анализе узорака  

Име и презиме узоркивача  

Телефон узоркивача  

Електронска адреса узоркивача  

Име и презиме одговорног лица за анализе  

Телефон одговорног лица за анализе  
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Електронска адреса одговорног лица за анализе  
 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (A) 

Број узорка Основна хемијска својства 

pH земљишта* CaCO3* Хидролитичка 

киселост 

Електропроводљивост Хумус* C N S 

H2O KCl/CaCl2 

2 

% cmol/kg mS/m % 

   

 

       

   

 

       

          

Метода   

 

       

Референтни документ          
*- Податак се обавезно уноси 

  

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Б) 

Број узорка T S V* CEC* Адсорбовани катјони 

    К+ Ca2+ Mg2+ Na+ 

cmol/kg % cmol/kg % 

         

         

         

Метода         

Референтни документ         
*- Податак се обавезно уноси 

Т – Капацитет измењивих катјона за некарбонатна земљишта, S - Сума измењивих базних катјона, V - Степен засићења базама, 

CEC - Капацитет измењивих катјона 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (В) 

Број узорка Приступачни микро и макро елементи у земљишту 

P2O5 K2O NO3-N Fe Cu Zn Mn 

mg/100g mg/100g mg/kg 
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Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Г) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (1) 

Al B Mn Mo Se Sr 

mg/kg 

 ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН 

             

             

             

Метода       

Референтни документ       
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Д) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (2) 

As Cd Co Cr Cu 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

 

 

 

        

Метода        

Референтни документ        
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Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Ђ) 

Број узорка Укупни тешки метали и потенцијално токсични елементи (3) 

Hg Ni Pb Sn Zn 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Е) 

Број узорка Приступачни тешки метали и потенцијално токсични елементи (1) 

Al B Mn Mo Se Sr 

mg/kg 

 ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН ИВ МН 

             

             

             

Метода       

Референтни документ       
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Ж) 

Број узорка Приступачни тешки метали и потенцијално токсични елементи (2) 

As Cd Co Cr Cu 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (З) 

Број узорка Приступачни тешки метали и потенцијално токсични елементи (3) 

Hg Ni Pb Sn Zn 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (И) 

Број узорка Анјони и катјони у земљишту 

Анјони Катјони 

SO4
2- NO3

- NO2
- CN- CO3

2- HCO3
- Cl- * NH4

+ K+ Na+ Ca2+ Mg2+ ** 

mg/kg 

               

               

               

Метода               

Референтни документ               
*- Уносе се подаци о анјонима који су испитивани, а који нису наведени у обрасцу  

**- Уносе се подаци о катјонима који су испитивани, а који нису наведени у обрасцу 
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Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Ј) 

Број узорка Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) (1) 

Укупни Нафтален Фенантрен Антрацен 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (К) 

Број узорка Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) (2) 

Флуорантен Бензо(а)антрацен Кризeн Бензо(k)флуорантен 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Л) 

Број узорка Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) (3) 

Бензо(a)пирен Бензо(ghi)перилен Индено(1,2,3-cd)пирен * 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Љ) 

Број узорка Органохлорни пестициди (1) 

HCH α-HCH β-HCH γ-HCH Хептахлор 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

α-HCH - α-хексахлорцикохексан, β-HCH - β- хексахлорцикохексан, γ-HCH - γ- хексахлорцикохексан 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (М) 

Број узорка Органохлорни пестициди (2) 

Дрини Алдрин Диелдрин Ендрин DDT и деривати 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 
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Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Н) 

Број узорка Триазински хербициди (1) 

Десетил-атразин Десизопропалатразин Атразин Симазин 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Њ) 

Број узорка Триазински хербициди (2) 

Цианазин Себутианазин Пропазин Тербитулазин 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (О) 

Број узорка Триазински хербициди (3) 

Прометрин Тербутрин Метамитрон 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода      

Референтни документ    
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

 Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (П) 

Број узорка Полихлоровани бифенили (PCB) (1) 

Укупни PCB PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 

mg/kg 

 ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                     

                     

                     

Метода      

Референтни документ      
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Р) 

Број узорка Полихлоровани бифенили (PCB) (2) 

PCB 138 PCB 153 PCB 180 * 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 
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Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (С) 

Број узорка Испарљиви халогени угљоводници (1) 

Винилхлорид Дихлорметан 1,1-дихлоретан 1,2-дихлоретан 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Т) 

Број узорка Испарљиви халогени угљоводници (2) 

Трихлорметан 1,1,1-трихлоретан 1,1,2-трихлоретан Трихлоретен 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Ћ) 

Број узорка Испарљиви халогени угљоводници (3) 

Тетрахлоретан Тетрахлоретен Хлорбензени (укупни) * 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 
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Метода        

Референтни документ     
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (У) 

Број узорка Испарљиви ароматични угљоводоници и хлорфеноли (1) 

Бензен Етилбензен Толуен Ксилени 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Ф) 

Број узорка Испарљиви ароматични угљоводоници и хлорфеноли (2) 

Стирен * Хлорфеноли 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

             

             

             

Метода      

Референтни документ    
ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

*-Уносе се подаци о испарљивим ароматичним угљоводоницима који су испитивани, а који нису наведени у обрасцу 
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Хемијска својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе (Х) 

Број узорка Угљоводоници нафтног порекла 

Фракција (C6-C10) Фракција (C10-C28) Фракција (C10-C40) Фракција (C6-C40) 

mg/kg 
ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ ИВ МН КМГВ КРВ 

                 

                 

                 

Метода        

Референтни документ     

ИВ-измерена вредност, МН-мерна несигурност, КМГВ-коригована максимална гранична вредност, КРВ-коригована ремедијациона вредност 

 

Образац за приказ резултата испитивања осталих својстава земљишта 

 

Остала својства земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе* (Ц) 

Број узорка ** ** ** ** 

*** *** *** *** 

     

     

     

Метода     

Референтни документ     
*- Уносе се подаци о физичким, хемијским или микробиолошким својствима земљишта која су испитивана, а која нису наведена ни у једном обрасцу 

** - Поље за унос назива испитиваног параметра 

*** - Поље за унос мерне јединице испитиваног параметра 

 

Образац за приказ списка делова локалитета који су изузети из мониторинга са образложењем 

 

Списак делова локалитета који су изузети из мониторинга са образложењем* 

Локалитет Опис локалитета Образложење 
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*- Уносе се податици уколико има локалитета који су изузети из мониторинга 

 

Обрасци за стручна оцена стања и квалитета земљишта 

 

Име и презиме лица које даје стручну оцену  

Телефон лица које даје стручну оцену  

Електронска адреса лица које даје стручну оцену  

 

Стручна оцена стања и квалитета земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*- Стручна оцена стања и квалитета земљишта на основу анализираних параметара приказују се у слободној текстуалној форми 

 

Извештај о мониторингу земљишта на локацијама на којима се обављају активности са Листе се израђује уносом података у 

Информациони систем заштите животне средине на интернет порталу Агенције за заштиту животне средине у складу са прописима који 

уређују електронска документа, електронску идентификацију и услуге од поверења у електронском пословању. 

 


