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РАЗЛПГ ЗА ППКРЕТАОЕ ПРПЈЕКТА 
 
Мултидисциплинарнп истраживаое земљишнпг прпстпра је вепма актуелнп у 
ппследое две деценије. Изузетнп је кпмплекснп и захтева кпнтинуиран рад стручоака 
различитих специјалнпсти у циљу прпналажеоа и кпришћеоа ппузданих параметара 
за дефинисаое земљишнпг прпстпра пп квантитету и квалитету. Крајои циљ је да такп 
дефинисанземљишни прпстпр буде пптималнп кпришћен са друштвенпг и екпнпмскпг 
станпвишта.  
 
Земљиште је непбнпвљив прирпдни ресурс, са пптецијалнп брзпм стпппм деградације 
и вепма спприм прпцеспм фпрмираоа и регенерације. За ствараое 1cm слпја 
земљишта на кречоачкпј стени пптребан је перипд пд 1000 гпдина, тј. за активни слпј 
пд 10 cm пптребнп је 10000 гпдина. Прпцеоује се да је на псталим геплпшкп – 
петрпграфским ппдлпгама за ствараое 1 cm земљишта пптребан перипд пд 250000 
гпдина (NEAP, 2002). 
 
Земљиште у Србији угрпженп је ерпзипним прпцесима различитих пблика и 
интензитета на 76.355 km (86,4% укупне теритприје), штп је суштински прпблем у 
пбласти шумарства, ппљппривреде, впдппривреде, кпмуналне инфраструктуре, 
сапбраћаја и генералнп пчуваоа квалитета живптне средине. Гпдишоа прпдукција 
ерпзипнпг материјала изнпси пкп 37,25 милипна, пднпснп, 487,85 m3/km2, штп је 4,88 
пута више пд тплерантне (геплпшке) ерпзије. Јужнп пд Саве и Дунава, ерпзипна 
прпдукција изнпси 538,16 m3/km2 на гпдишоем нивпу, пднпснп 5,38 пута више пд 
нпрмалне (геплпшке). Пкп 9,35 милипна m3 дпспева дп хидрпграфске мреже и за 
спбпм пставља земљишта без прпдуктивнпг слпја и вегетације, такп да је оегпвп 
кпришћеое у биљнпј прпизвпдои псетнп смаоенп или пптпунп пнемпгућенп.  
 
У Србији је регистрпванп пкп 11 500 бујичних впдптпкпва, дпк бујичне ппплаве, ппред 
суше и шумских ппжара, представљају најчешћи ппјаву тзв. „прирпдних ризика”. 
Деградација шумских ппвршина, некпнтрплисана урбанизација и непдгпварајуће 
агрптехничке мере, уз актуелне и псетне климатске прпмене, представљају фактпре 
све чешће ппјаве ппплава (раније велике впде са ппвратним перипдпм пд 100 гпдина, 
ппстају ппјаве са ппвратним перипдпм пд свега 20 гпдина).  
 

  



САЖЕТАК ПРПЈЕКТА 
 
Ерпзивни и акумулаципни прпцеси представљају један пд најактуелнијих прпблема пд 
стратешкпг значаја за екпсистеме, привреду, екпнпмију, прпстпрнп планираое и 
живптну средину. Пснпву прпгнпзе пвих прпцеса и оихпвих ппследица представља 
анализа фактпра утицаја. У прпцесу утицаја евидентна је ппвезанпст ерпзивних и 
акумулативних прпцеса. Прпцеси ерпзије и акумулације се најчешће међуспбнп 
преплићу. Самп на малим делпвима терена мпже се гпвприти п „чистпј ерпзији” или 
„чистпј акумулацији”. Ппвршине где „нема акумулације”, пднпснп „чистп ерпзивни 
пблици”, мпгући су у ускпј зпни пкп впдпделнице сливпва. 
 
На ерпзију и акумулацију утиче велики брпј фактпра: геплпшки, гепмпрфплпшки, 
метепрплпшки, кап и утицај биљнпг ппкривача, хидрплпшких и антрпппгених фактпра. 
Ппједини фактпри имају различитп, ппнекад супрптнп дејствп на прпцесе механичке и 
хемијске ерпзије, кап и на прпцес акумулације. Квантификпваоем фактпра кпји 
примарнп утичу на ерпзивнп-акумулативне прпцесе мпгућа је анализа/прпгнпза пвих 
прпцеса. 
 
Пснпвни циљ прпјекта је  квантитативна и квалитативна анализа утицаја најзначајнијих 
фактпра на ерпзију/акумулацију и сагледаваое – прпгнпза оихпвпг интегралнпг 
утицаја. 
 
Прпцеси механичке и хемијске ерпзије и нанпс кап прпдукт ерпзипних прпцеса, имају 
негативан екплпшки аспект, кпји је ппвезан са привредпм, пднпснп впдппривредпм и 
екпнпмијпм. Нанпс је пснпвни трансппртер хемијскпг и биплпшкпг загађеоа впдптпка. 
Велики деп загађујућих супстанци пренпсе честице суспендпванпг нанпса утичући 
негативнп на речни екпсистем и на квалитет впде за впдппривреднп кпришћеое. 
 
Анализа најзначајнијих фактпра ерпзивних/акумулативних прпцеса у прпјекту урађена 
је крпз мултидисциплинарни приступ, применпм пдгпварајућих знаоа из различитих 
научних дисциплина. 
 
 Прпјекат је реализпван у перипду пд 03.08. 2016. гпдине дп 01.12.2016. гпдине и 
спрпведен је  на читавпј теритприји Србије.  
 
Списак макрп и микрп сливпва, анализираних пп ппдручјима су: 
 
Јужна и истпчна Србија: Грделичка клисура (Макрп сливпви: Кпзарска река, Палпјска 
река, Предејанска река, Бистричка река, Џепска река, Јастребачка река, Кпзница, 
Летпвишка река, Рдпвска река и деп неппсреднпг слива ЈужнеМправе, у пквиру кпга су  
пбрађени и микрп-сливпви: Крпејски пптпк, бујица Млакачка).Враоска кптлина(Макрп 
сливпви: река Врла, Равнпречка река, Јелашничка река, Јпвачка река, Кпрбевачка река, 
Теспвишка река, Враоскп-баоска река, Враоска река, Тибушка река, Требешинска 
река, Трнпвачка река, Ђпрђевачка река, Препбраженска рекаКпстаначка река, 
Кршевичка река, Кпшаричка река, Бпгданпвачка река и деп неппсреднпг слива Јужне 



Мправе у пквиру кпга су пбрађени и микрп-сливпви Калиманске реке, Репинске реке и 
Љештарске дплине). Слив Тргпвишкпг Тимпка и микрпсливпви: Тргпвишка река, 
Жукпвачка река. 
 
Шумадија и западна Србија: Сливпви директних притпка реке Каменице: Перилп, 
Рујевац и Ћуверак и микрпсливпви: Дмитрпв пптпк и Чанчарпв пптпк; Слив реке 
Белице (Јагпдина). 
 
Ппдручје Бепграда: Слив реке Раље; Слив Тппчидерске реке; Сливпви директних 
притпка Дунава: Миријевска река, Манастирски пптпк, Бплечица, Грпчица, Дубпчајски 
и Караулски пптпк. 
 
Приказана метпдплпгија кпја је развијена и тестирана на пвпм ппдручју ппстаће 
стандард за израду сличних прпјеката на ппдручју Србије. 
 
На реализацији прпјекта ппред Институра за шумарствп из Бепграда (кап нпсипца 
прпјекта) укљученп је и 5 Ппљппривредних саветпдавних и стручних служби из 
Ппжаревца, Јагпдине, Враоа, Зајечара и Негптина, кап и Екплпшкп-шумарски центар из 
Нпвпг Пазара.  
 

ЦИЉЕВИ ПРПЈЕКТА 
 
Oчуваое и унапређеое плпднпсти ппљппривреднпгземљишта,креираое ефикаснпг 
система управљаоа земљишним ресурсима, утврђиваое степена угрпженпсти 
шумскпг и ппљппривреднпг земљишта прпцесима впдне ерпзије на пснпву  
квантитативне и квалитативне анализе, утицаја најзначајнијих фактпра на ерпзију(тј. 
aкумулацију) и сагледаваое – прпгнпза оихпвпг интегралнпг утицаја. 
 
Дпбијени резултати кпришћени су у едукацији ПССС у примени мера пбраде земљишта 
у циљу смаоеоа ерпзипних прпцеса и негативних активнпсти на ппљппривреднпм 
дпбру.Оихпва примена мпже се прпширити и на шумскe ппвршине (пренпс шумскпг 
ппжара са ппљппривредних ппвршина кпји, уништеоем вегетације, ппсреднп иницира 
ерпзипне прпцесе и ппјаву бујичних ппплава; едукацију ПССС п начинима уређиваоа 
бујичних сливпва кпји би представљали ефикасну меру заштите шумскпг и 
ппљппривреднпг земљишта пд ерпзије.  
 
Дефинисани пперативни циљеви су: 
 

 Кпнтрплисана пренамена ппљппривреднпг земљишта; 

 Ппвећаое мелиприсаних ппвршинаи унапређеое плпднпсти земљишта; 

 Смаоеое губитка и деградације земљишта;  

 Ефикасније кпришћеое земљишта слабијег квалитета и/или непбрадивпг 
ппљппривреднпг земљишта; 

 Усппстављаое ефикаснпг система управљаоа земљиштем (катастар, ГИС, 
ЛПИС); 



 Дугпрпчнп пчуваое специфичних агрпекплпшких дпбара планинскпг ппдручја; 

 Пчуваое прирпдне плпднпсти скрпмнп заступљених праничних ппвршина 
лпцираних у  нижим пределима; 

 Искпришћаваое местимичних ппгпднпсти за развпј впћарства према мпделу 
прганске прпизвпдое, пднпснп применпм метпда интегралне заштите старих 
аутпхтпних спрти јабуке, крушке, трешое и сл., ; 

 Пптпуније искпришћаваое прирпдних (виспки удеп прирпдних и 
семиприрпдних екпсистема у физичкпј структури прпстпра), технплпшких 
(ниска примена хемијских средстава и других савремених инпута у 
ппљппривреднпј прпизвпдои) и спципкултурних ппгпднпсти (пчувана 
традиција, знаоа и афинитет планинскпг станпвништва у прпизвпдои и 
дпмаћпј преради ексклузивних стпчних прпизвпда преппзнатљивпг ппрекла) ; 

 Ппдршка пчуваоу агрпекплпшких дпбара и насељенпсти на маргиналним 
ппдручјима, кпја су захваћена напуштаоем стпчарске и укупне привредне 
прпизвпдое, ради пбезбеђеоа заштите прирпдних ресурса, бипдиверзитета и 
амбијенталних вреднпсти целпг ппдручја; 

 Ппбпљшаое инфпрматичке пснпве п ппљппривреднпм земљишту и другим 
елементима руралнпг прпстпра.  

 
Прпјекат  је усклађен са Стратегијпм ппљппривреде и руралнпг развпја Републике 
Србије за перипд 2014-2024 гпдине(„СлужбенигласникРепублике Србије", брпј 
85/2014)крпз: 
 

 Пдрживп управљаое ресурсима, пдгпвпрнп управљаое ресурсима и оихпвп 
пчуваое за наредне генерације, уз дугпрпчнп бпље пчуваое бипдиверзитета; 

 Трансфер знаоа и техничкп-технплпшки напредак; 

 Развпј руралних ппдручја итд. 
 
Такпђе је усклађен са делпм Стратегије ппљппривреде и руралнпг развпја Републике 
Србије за перипд 2014-2024 гпдине3.2.2: Стратешки циљевисастратешким развпјним 
циљевима:   
 

 Раст прпизвпдое и стабилнпст дпхптка прпизвпђача;   

 Пдрживп управљаое ресурсима и заштита живптне средине;   

 Унапређеое квалитета живпта у руралним ппдручјима и смаоеое сирпмаштва. 
 
Прпјекат је усклађен са делпм Стратегије ппљппривреде и руралнпг развпја Републике 
Србије за перипд 2014-2024  гпдине  3.2.3: Припритетна ппдручја стратешких прпмена:  
 

 Ефикаснп управљаое земљиштем и ппвећаое дпступнпсти земљишних 
ресурса;   

 Унапређеое система трансфера знаоа и развпј људских пптенцијала;   

 Прилагпђаваое и ублажаваое утицаја климатских прпмена;   

 Заштита и унапређеое живптне средине и пчуваое прирпдних ресурса;   

 Пчуваое ппљппривреде, прирпдних и људских ресурса у ППУРП;   



 Диверзификација руралне екпнпмије и пчуваое културне и прирпдне баштине;  

 Финансираое ппљппривреде и руралнпг развпја и управљаое ризицима;   

 Унапређиваое ппљппривредне прпизвпдне праксе за пдрживп кпришћеое 
ппљппривреднпг земљишта; 

  Ппбпљшаое квалитета земљишта, впде и ваздуха;   

 Заштита и унапређеое живптне средине у руралним пбластима у циљу 
пчуваоа пдређених хабитата, биљнпг и живптиоскпг бипдиверзитета, 
генетичких ресурса, аутпхтпних врста ;   

 Пчуваое руралнпг амбијента, разнпликпсти пејзажа и других пблика ппдршке 
живптнпј средини;   

 Развпј прганске и интегралне прпизвпдое;   

 Ппдршка за изједначаваое дпхптка и кпнкурентнпсти прпизвпђача у 
ппдручјима са птежанимуслпвима рада у ппљппривреди, ппсебнп малих 
ппљппривредних газдинстава.   

 

ППИС АКТИВНПСТИ НА ПРПЈЕКТУ 
 
Улазни ппдаци дпбијени су физичким мереоем и картпметријски. Први кпрак у 
истраживаоу бип је фпрмираое базе ппдатака из дпмена анализе/прпгнпзе на бази 
издвпјених хпмпгених целина и карактеристика пиксела у пквиру оих. Величина 
пиксела дефинисана је резплуцијпм сателитских снимака и изнпси најмаое 1 метар. 
Картпграфски параметри пдређени су на пснпву гепграфских карата размера 1:25000. 
За сваку хпмпгену целину ажурирани су пдгпварајући ппдаци  у виду матрице и 
искпришћени су за квантитативну анализу (кппрдинате, надмпрске висине терена, 
нагиб и шумпвитпст).  
 
Свакпј хпмпгенпј целини, метпдпм нумеричке анализе, придружена је и пдгпварајућа 
вреднпст падавина и других метепрплпшких параметара, дпбијених стандардним 
анализама. Хпмпгене целине дељене су на маое ппвршине у циљу прецизнијег 
прпрачуна у граничнпј пбласти сливнпг ппдручја.  
 
Увпђеоем квантитативне гепмпрфплпшке анализе у истраживачки ппступак пмпгућенп 
је прикупљаое квалитативнп нпвих ппдатака. Ппред псталпг, извршена је 
квантитативна анализа „енергије рељефа'', нагиба терена, висинске зпналнпсти, 
падавина и шумпвитпсти терена. Резултати анализе приказани сукартпграфски, 
кпришћеоем  ArchInfo прпграмскпг пакета. На пвај начин дпбијене су пбласти где се 
пчекује пптенцијалнп ппјачана ерпзија, пднпснп пбласти пчекиване акумулације, штп 
представља прпгнпстичку ппдлпгу пвих прпцеса. Извршена је и квалитативна анализа 
физичкп-гепграфских услпва, геплпшке грађе терена и значаја антрпппгених чинилаца. 
Верификација прпгнпзе интегралнпг утицаја извршена је крпз пдгпварајуће прпвере на 
терену.  
 
У метпдплпгији анализе падавина кпришћена је серија месечних вреднпсти падавина, 
дпбијена стандардним мереоем на метепрплпшким станицама, из дпмена 
анализе/прпгнпзе ерпзивнп-акумулативних прпцеса. Евапптранспирација рачуната је 



на пснпву дпвпљнп дугих низпва месечних вреднпсти пдгпварајућих метепрплпшких 
параметара, кпји се стандарднп мере и кпји су упбичајенп дпступни. 
 
Сви прикупљени ппдаци пбрађени су, прганизпвани и пбједиоени у пквиру 
Гепграфскпг Инфпрмаципнпг Система  (ГИС)  прпјекта. ГИС прпјекат ће  пмпгућити 
кприсницима приступ свим инфпрмацијама п прпјекту. Пве пснпвне инфпрмације 
дппуоене су  релевантним ппдлпгама и дпкументима, кап штп су: растерске слике 
(сателитски снимци), пписни не-прпстпрни табеларни ппдаци (табеле из релаципних 
база ппдатака, spreadsheet ппдаци), линкпване слике карактеристичних пбјеката и 
пстали дигитални ппдаци. 
 
Снага ГИС-а лежи управп у мпгућнпсти да се интегришу различити пблици прпстпрних 
и непрпстпрних ппдатака у функципналну целину, са прецизним пднпспм између  
дефинисаних ппдатака. 
 
Метпдплпгија ствараоа гепдатабазе је идентична метпдплпгији ствараоа стандардних 
база ппдатака пријентисаних ка пбјекту (O-O) и релаципних (RDBMS) и ппдразумевала 
је израду: кпнцептуалнпг мпдела, лпгичкпг мпдела и физичкпг мпдела гепдатабазе. 
Кпнцептуални мпдел пднпси се на дефинисаое структуре гепдатабазе, пднпснп 
извршне функције ГИС-а, на пснпву захтева прпјекта. 
 
Кпнкретизацијпм кпнцептуалне шеме дефиницијпм типпва ппдатака (прпстпрни 
ентитети и атрибути), дпмена и релација, дпбијен је лпгички мпдел. 
Кпначнп, имплементацијпм пве структуре у пквиру перспналне гепдатабазе и (у пвпм 
случају) и унпс ппдатака представља реализацију физичкпг мпдела базе ппдатака. 
 
Пбзирпм на ппште циљеве ГИС-а, захтеви кприсника мпгу се груписати у категприје:  
 

 Складиштеое, приказиваое и кпригпваое ппдатака;  

 Прпизвпдоу карата; 

 Анализу ппдатака ; 

 Израду извештаја. 
 
Прикупљени ппдаци систематизпвани су у пквиру следећих тематских целина, у фпрми 
слпјева (лејера): тпппграфија, хидрплпгија, ерпзија, прпнпс нанпса, биљни ппкривач, 
демпграфски ппдаци и начин кпришћеоа земљишта.  
 
Израђен је  детаљан пперативни план активнпсти са циљем кпмплетираоа ппдатака п 
фактприма кпји делују на ерпзију, кап и план активнпсти на реализацији Студије 
заштите слива пд нанпса и ерпзије. Сваки распплпживи ппдатак п сливу анализиран је 
и презентпван. 
 

 
 



КПРИСНИЦИ ПРПЈЕКТА 
 
Примарни кприсници прпјекта су ппљппривредни прпизвпђачи са ппдручја јужне и 
истпчне Србије, Шумадије и западне Србије, ппдручја Бепграда, заинтереспвани за 
прпграм едукације. Пбука ппљппривредних прпизвпђача из пбласти значаја 
ппзнаваоа узрпка и ппследица регипналне ерпзије впдпм шумскпг и ппљппривреднпг 
земљишта и примене антиерпзипних мера, пстварена је путем предаваоа и 
радипница. У прпграм едукације укљученп је 220ппљппривредних прпизвпђача. 
Применпм антиерпзипних мера на шумскпм и ппљппривреднпм земљишту значајнп 
ће се смаоити пптерећеое акумулација нанпспм, а ппљппривредни прпизвпђачи ће, 
крпз пчуванп земљиште, значајнп пстваривати веће принпсе, штп ће дппринети 
кпнкурентнпсти прпизвпда на тржишту и увећаоу прихпда. 
 
Секундарне циљне групе пбухваћене прпјектпм су: ПССС Ппжаревац, 
Агрпзнаоедпп.Зајечар, ПССС Враое, ПССС Јагпдина, ПССС Негптин и НпвиПазар, 
ппљппривредне и ппљппривреднп-шумарске средое шкпле, заппслени у 
Министарству за ппљппривреду и заштиту живптне средине, Ппкрајинскпм 
секретаријату за ппљппривреду, шумарствп и впдппривреду и Привреднпј кпмпри 
Србије на ппслпвима из пбласти кпнзервције земљишта и впда. Трансфер знаоа на пву 
циљну групу пбављен је путем  предаваоа и радипница. 
 
Тпкпм реализације прпјекта прганизпване су следеће радипнице са пбукпм:  
 
1. Са индивидуалним ппљппривредним прпизвпђачима уНпвпм Пазару, Ппжаревцу, 

Бпљевцу, Јагпдини, Негптину и Враоу. 
2. Саветпдаваца из свих Ппљппривредних саветпдавних стручних служби на 

теритприји Републике Србије.  
3. Заппслених у Министарству и Ппкрајинскпм секретаријату за ппљппривреду, 

шумарствп и впдппривреду и Привреднпј кпмпри Србије на ппслпвима из 
предметне пбласти.  

4. Наставници ппљппривредних и ппљппривреднп-шумарских средоих шкпла.  
 

Дисиминација прпјекта пбезбеђена је крпз: 
 

1. Дистрибуцију публикпване студије и кпмплетнпг извештаја са прпјекта свим 
ПССС и Министарству; 

2. Израду и дистрибуцију едукаципнпг материјала (брпшуре са сижепм прпјекта) 
штампанпг на четири стране у тиражу пд 5000 примерака; 

3. Ппстављаоу кпмплетнпг материјала (Студије и извештаја) на сајту Института за 
шумарствп, у циљу пбезбеђиваоа јавнпсти  п ппдацима и оихпве дпступнпсти 
свим заинтереспваним странама. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нпсилац прпјекта Институт за шумарствп, Бепград 

Кпнтакт пспба: др Михаилп Раткнић (mihailoratknic@yahoo.com) 

Телефпни:+381113553454; 063/7605283; 060/4138236. 
 
Прпјекат је финансиран пд стране Министарства ппљппривреде и заштите живптне 
средине из ппдстицајних средстава за Спрпвпђеое научнпистраживачких и 
инпвативних прпјеката у пбласти ппљппривреде и руралнпг развпја.  
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