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Извод: Састав и санитарно стање земљишта представљају факторе од значаја за 
здравље становништва, са директним и индиректним утицајем преко загађења 
површинских и подземних вода, ваздуха и животних намирница. За приказ пос-
тојећег стања загађености земљишта на нивоу Републике Србије у предметном 
раду коришћени су резултати испитивања квалитета земљишта у оквиру више 
пројеката различитог обухвата, као и доступни резултати контроле квалитета 
земљишта у оквиру урбано-индустријских средина већих градова, где је монито-
ринг обезбеђен од стране локалних самоуправа. Резултати истраживања показују 
да на територији Србије постоје локалитети са изразитом загађеношћу земљишта, 
који у већој или мањој мери могу имати негативне здравствене ефекте, те је пот-
ребно извршити њихову ремедијацију. Локално загађење земљишта заступљено 
је у подручјима интензивне индустријске активности, неадекватних одлагалишта 
отпада, рудника, као и на местима различитих акцидената. 
 
Кључне речи: загађење земљишта, контаминирани локалитети, здравље станов-
ништва, Србија 
 
Предат: 30. септембар 2014; прихваћен: 11. новембар 2014.14. мај 2012 
 

Увод 
 
Природни процес формирања земљишта одвија се споро, али 

процесом деградације она брзо бивају уништена. Деградациони процеси 
обухватају како девастацију (уништавање земљишта природним путем – 
поплаве, ерозија и сл., и/или човековом активношћу – засецањем путева, 
крчењем шума и др.), тако и загађивање земљишта, тј. уношење различи-
тих штетних и опасних материја, најчешће човеком делатношћу, које 
доводе до нарушавања механичких, физичких, хемијских и других приро-
дних карактеристика земљишта. Ови процеси смањују садашњи и будући 
потенцијал земљишта као услов опстанка човека и живог света уопште на 
нашој планети, али исто тако утичу и на здравље становништва, било 
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директно (преко животних намирница) или индиректно (преко загађења 
ваздуха, површинских и подземних вода). 

 
Основни притисци на животну средину који узрокују  

загађење земљишта 
 
Земљишта Србије изложена су различитим облицима деградаци-

је, која се у основи може јавити у два облика: 
 смањење површина и деградација агро-еколошког квалитета 

пољопривредног земљишта, као последица водне и еолске ерози-
је, заслањивања земљишта, губитка хранљивих елемената, меха-
ничког збијања приликом обраде тешким машинама, забаривања, 
поплава, губитка плодности, промене намене земљишта и сл.; 

 загађење земљишта као последица рударске, енергетске, индус-
тријске, пољопривредне и саобраћајне делатности. 
Појава и развој ерозионих процеса представља један од основних 

узрока деградације земљишта, односно погоршања његовог бонитета. 
Процењује се да су ерозиони процеси, различитог степена развоја, засту-
пљени на око 80% пољопривредног земљишта у Србији. На основу пода-
така Републичког завода за статистику, на подручју Републике Србије у 
2012. години еродирано је 6.296 km2 земљишта, док је смирено 374 km2 
земљишта. У брдско-планинском пределима централне Србије преовла-
ђује водна ерозија, док је за територију Војводине карактеристична појава 
еолске ерозије. У Војводини је око 85% пољопривредног земљишта угро-
жено еолском ерозијом, уз просечан губитак преко 0,9 t/ha/год (Нацио-
нални програм заштите животне средине, 2010; Агенција за заштиту 
животне средине АЗЖС, 2013а). 

Експлоатација минералних сировина, посебно на површинским 
коповима, доводи до потпуне деградације земљишта. Ова појава је наро-
чито изражена у Колубарском и Костолачком басену, где се врши експло-
атација лигнита који лежи испод најквалитетнијих земљишта. 

Интензивна урбанизација, развој индустрије, саобраћај и пољоп-
ривредна делатност доводе до оптерећења површинских слојева земљи-
шта великим количинама отпадних материја које се не могу разградити 
процесима самопречишћавања.  

Извори загађења земљишта су доминантно последица људских 
активности и у основи се могу сврстати у три групе (Обрадовић, 2010): 

1. Отпадне воде као загађивачи земљишта: 
 индустријске отпадне воде, 
 воде загађене пољопривредним активностима (оптерећене азо-

том и фосфором пореклом од вештачких ђубрива, пестицидима, 
органским материјама различитог порекла), 
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 отпадне воде из домаћинстава и од одржавања хигијене насеља; 
2. Загађивачи пореклом из атмосфере, који земљиште контамини-

рају сувом или мокром седиментацијом:  
 емисија из индустријских технолошких процеса, 
 емисија услед сагоревања фосилних горива (индустрија, енергет-

ска постројења, индивидуална ложишта), 
 емисија пореклом од моторних возила (саобраћај), 
 емисија приликом сагоревања различитог органског материјала; 
3. Чврст отпад различитог порекла: 
 комунални отпад, 
 индустријски отпад, 
 отпад из пољопривреде и др. 

У руралним подручјима, земљиште (као и подземне и површин-
ске воде) је најчешће угрожено загађивањем које настаје као последица 
нерешеног одводњавања отпадних вода (неизграђена канализациона мре-
жа и егзистовање несанитарних септичких јама), затим стварања дивљих 
депонија услед одсуства организованог одлагања отпада, а често и услед 
неодговарајуће праксе у пољопривреди која подразумева неконтролисану 
и неадекватну примену вештачких ђубрива и пестицида, као и одсуство 
контроле квалитета воде која се користи за наводњавање (најчешће су то 
воде које су у знатном степену загађене).  

Иако је последњих година проценат олова у бензину знатно сма-
њен, са тенденцијом његове потпуне елиминације, као последица вишеде-
ценијске употребе оловног бензина присутно је загађење земљишта оло-
вом дуж прометних саобраћајница. Лоше управљање отпадом и хемика-
лијама изазива деградацију земљишта (заузимањем простора и емисијом 
штетних и опасних материја које се инфилтрирају у земљишни профил). 
У околини великих индустријских центара (Бор, Панчево, Нови Сад, 
Смедерево, Београд, Крагујевац) значајне површине земљишта контами-
ниране су различитим загађујућим материјама које из производних про-
цеса емитују индустријски комплекси. 

Карактеристике земљишта урбано-индустријских подручја у 
великој мери се разликују од земљишта у природним срединама. Нека 
земљишта показују посебне карактеристике, што је делимично последица 
примене природних и технолошких супстрата (отпада, шљаке, цигле, 
бетона итд.), ископавања, збијања и заузимања изградњом, а нарочито 
последица инпута нутријената и загађујућих материја. Услед интензивни-
јег утицаја на природно-еколошке вредности простора, земљишта урба-
них зона претендују да буду ограничена за употребу, или чак и потпуно 
уништена. Оваква земљишта могу да нанесу штету људском здрављу 
услед акумулације и испуштања тешких метала, нитрата, пестицида и 
органских загађивача. За разлику од других медијума животне средине, 
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земљиште се не може брзо пречистити, тако да се загађујуће материје 
задржавају у земљишту дужи низ година (Chernih & Solodoukhina, 2008).  

Хемијско загађење земљишта градских средина сматра се једним 
од најзначајнијих проблема данашњице, како због присуства великог бро-
ја различитих загађивача, тако и због велике густине насељености, чиме је 
становништво градова под константним здравственим ризиком (Khomich, 
Kukharchyk & Kakareka, 2008). Значај познавања квалитета урбаног зем-
љишта, са становишта садржаја загађујућих материја, огледа се у могућ-
ности лоцирања, процене ризика и санације загађених области, при чему 
урбано планирањe игра значајну улогу у идентификацији и измештању 
објеката и активности који контаминирају земљиште.  

Праћење здравственог стања земљишта и његових ефеката на 
становништво, требало би да буде саставни део мониторинга животне 
средине градова и значајна основа за оптимални еколошки менаџмент 
(Gao et al, 2012). 

 
Постојеће стање загађености земљишта Републике Србије –  

резултати мониторинга 
 
На територији Републике Србије још увек не постоји систе-

матски мониторинг земљишта који би у једној истој календарској 
години обухватио прикупљање узорака са целокупне територије Срби-
је. За приказ постојећег стања загађености земљишта на нивоу Репуб-
лике у предметном раду коришћени су резултати испитивања квалите-
та земљишта у оквиру више пројеката различитог обухвата, као и дос-
тупни резултати контроле квалитета земљишта у оквиру урбано-
индустријских средина већих градова, где је мониторинг обезбеђен од 
стране локалних самоуправа. 

Пројекат „Контрола плодности и утврђивања садржаја опас-
них и штетних материја у земљиштима Републике Србије“, који је 
финансирало Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије, реализован је кроз неколико фаза – на територији 
Аутономне покрајине Војводине 1992.г., на већем делу територије цен-
тралне Србије 2003. и 2004.г., на територији источне Србије 2005.г., на 
територији југозападне Србије и делу јужне Србије 2006.г., а на тери-
торији југоисточне Србије током 2007. и 2008. године. Имајући у виду 
да је стање загађености земљишта у оквиру овог пројекта испитивано у 
току изабраног временског периода само у појединим деловима тери-
торије Републике Србије, онемогућено је синхроно поређење резултата 
међу различитим деловима територије Републике Србије, као и поре-
ђење резултата у оквиру исте регије на вишегодишњем нивоу. Међу-
тим, с обзиром на карактер многих загађујућих материја у земљишту, 



Квалитет земљишта у Републици Србији и здравствено стање становништва  
 

 

 43 

пре свега с обзиром на њихову постојаност (тешки метали, резидуи 
пестицида, полициклични ароматични угљоводоници и др.), могуће је 
извршити глобалну процену стања загађености земљишта на територи-
ји Србије у одговарајућем периоду времена2. 

С друге стране, резултати мониторинга у оквиру урбаних и 
индустријских средина пружају континуирани преглед стања загађености 
земљишта у дужем периоду времена, нарочито када је реч о већим градо-
вима Србије. Најдужи континуитет испитивања квалитета земљишта има-
ју градови Београд и Нови Сад. Последњих година, у циљу добијања што 
комплетнијих података о стању загађености животне средине, све више 
градова у мониторинг квалитета животне средине, поред мониторинга 
квалитета ваздуха и воде, уводи и мониторинг квалитета земљишта, или 
обнавља и проширује већ постојећу мрежу мерних места. Током 2008.г., 
осим у Београду и Новом Саду, мониторинг је вршен и у Крагујевцу и 
Ужицу, а током 2012., осим у претходно набројаним градовима, још и у 
Крушевцу, Суботици, Чајетини и Нишу. Генерално, у земљиштима урба-
них зона, евидентни су повећани садржаји олова у земљишту поред про-
метних саобраћајница. Исто тако, последњих година региструје се и пове-
ћана концентрација олова у зони градских паркова и рекреативних повр-
шина, при чему концентрације олова су знатно веће у близини прометних 
саобраћајница него у централним деловима зелених површина. 

Осим праћења загађености земљишта у непосредном окружењу 
прометних саобраћајница, које спроводе углавном локалне самоуправе у 
већим градовима, значајно је поменути и пројекат „Испитивање присуства 
опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту на најважнијим 
ратарским и повртарским културама у зони аутопута Е-75“, који је финан-
сиран је од стране Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде, а испитивање је извршио Институт за земљиште из Београ-
да. Резултати испитивања земљишта у непосредном окружењу аутопута (на 
удаљености од 10, 30, 50 и 400 m) указали су да поред геохемијског постоје 
и антропогени утицаји који су на појединим локацијама довели до повећа-
ња концентрација неких полутаната (Pb, Zn, Cu, Co, As). 

У оквиру пројекта „Инвентаризација и мониторинг оштећених 
пољопривредних земљишта у окружењу значајних рударско-енергетских 
постројења на подручју Централне Србије“, који је финансиран од стране 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, а 
реализован од стране Института за земљиште, испитано је пољопривре-

                                                 
2 Према Секулићу и сарадницима (Sekulić еt al., 2005), глобална процена стања 
плодности и садржаја опасних и штетних материја на нивоу државе или њеног 
дела, треба да се прати најмање једном у 10 година, ради извођења закључка о 
глобалној тенденцији раста или пада садржаја појединих испитиваних параметара. 
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дно земљиште у околини три најзначајнија рударско-енергетска компле-
кса – Костолачки басен, ТЕНТ Обреновац и Колубарски басен, где се 
врши експлоaтација и сагоревање лигнита.3 У рударским бaсeнима зeмљи-
штe je девастирано и загађено угљeном прaшином сa искoпa и дeпoниja 
угљa, док су у окружењу термоелектрана oснoвни извoр aeрoзaгaђeњa и 
зaгaђeњa зeмљиштa пeпeo сa дeпoниja, гaсoви и чeстицe из димњaкa тер-
моелектрана. Резултати анализа земљишта у окружењу наведених рудар-
ско-енергетских постројења показују прекорачења граничних вредности 
садржаја појединих параметара од којих се издвајају кобалт, никл, кад-
мијум и бакар (слика1) (АЗЖС, 2013б). 

 

 
Слика 1. – Проценат прекорачења граничних вредности тешких метала у  

земљишту у окружењу значајних рударско-енергетских постројења (Агенција за 
заштиту животне средине, 2013б) 
 

Испитивања квалитета земљишта у околини 28 индустријских 
комплекса на територији Републике Србије, која је у току 2012. године 
обавила Агенција за заштиту животне средине, показала су прекорачења 
граничних вредности појединих тешких метала у површинском слоју 
земљишта до 30 cm дубине. Највећа прекорачења забележена су за никл 
(85%), бакар (49%) и кадмијум (40%), док је највеће прекорачење изнад 
ремедијационе вредности забележено за арсен (слика 2). 

                                                 
3 Резултати испитивања су тумачени у складу са „Уредбом о програму 
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма“ 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2010). 
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Слика 2. – Проценат прекорачења граничних вредности тешких метала у  

површинском слоју земљишта у околини индустријских комплекса (Агенција за 
заштиту животне средине, 2013а) 

 
Сумарна анализа испитивања садржаја опасних и штетних мате-

рија у земљиштима Централне Србије , показала је да је 20% узорака 
земљишта контаминирано једним, или са више полутаната истовремено 
(Мрвић, Антоновић и Мартиновић, 2009; Protic et al, 2005). Резултати 
присуства појединачних тешких метала и пестицида указују да: 

 Око 20% узорака садржи концентрације никла преко граничне 
вредности (ГВ) (50 mg/kg), а од тога половина има садржај већи од 
100 mg/kg. Високи садржаји никла у земљиштима Србије углавном 
су природног порекла, и у виду теже приступачних облика, чиме се 
смањује опасност од загађивања животне средине овим металом. 

 Концентрације хрома изнад ГВ (100 mg/kg) углавном прате пове-
ћане концентрације никла, те је и овај метал најчешће природног 
порекла. Међутим, хром се јавља и као последица антропогеног 
утицаја, нпр. у околини металуршких постројења, на пољопривре-
дном земљишту обогаћеном фосфорним ђубривима, итд. 

 Највећа загађеност земљишта бакром присутна је у околини 
рудника бакра, тј. у Бору и Мајданпеку, али и у вино-
градарским и воћарским крајевима у којима су за заштиту 
винове лозе и воћа интензивно коришћени препарати на бази 
бакра (Александровачка Жупа, околина Ниша, Рајац код Него-
тина, Пепељевац код Крушевца, подножје Космаја, околина 
Јошаничке бање и Крупња). 
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 Просечан садржај кадмијума у земљиштима Централне Србије 
креће се око ГВ (0,8 mg/kg). Највише је геохемијског порекла, 
али високи садржаји кадмијума у земљишту могу бити последи-
ца и антропогеног загађења, како пореклом из индустрије (инду-
стрија боја, производња пластичних маса, батерија итд.), тако и 
из саобраћаја (саставни део моторних уља и гума) и пољоприв-
реде (фосфорна ђубрива и неки фунгициди). 

 Садржај олова преко ГВ (85 mg/kg) јавља се углавном поред 
прометних саобраћајница (дуж аутопута и магистралних путева), 
али и у земљиштима формираним на магматским стенама, бога-
тим металима (око рудника Крива Феја код Сурдулице, око 
Малог Зворника и Бајине Баште, на Копаонику итд.) 

 Концентрације арсена изнад ГВ (29 mg/kg) присутне су на поје-
диним локалитетима око Борског рудника, у долини Тимока и 
поред пута Жагубица–Бор, источно од Књажевца, затим око 
Ваљева, Чачка, Трстеника, на планини Чемерно, северно од 
Ниша, око Беле Паланке, североисточно од Куршумлијске Бање, 
на потезу Босилеград – Крива Феја, Бујановац – манастир Про-
хор Пчињски и  Владичин Хан – Врање. Осим тога, повећане 
концентрације арсена јављају се у близини рударско-енергетских 
погона (ресавски рудници угља). 

 Средња вредност садржаја резидуа пестицида у земљиштима Цен-
тралне Србије углавном је веома ниска. Повећане концентрације 
јављају се само код појединих остатака пестицида (атразин, диази-
нон, симазин, тербутрин, прометрин и алахлор) и у малом броју 
узорака, што је најчешће последица мале постојаности ових пести-
цида (Мрвић и др., 2009). Појава DDT и његових метаболита, и 
линдана γHCH, везана је за њихову употребу у заштити шума, док 
се повећане концентрације појединих активних материја пестицида 
у земљишту јављају услед вишегодишње интензивне употребе син-
тетичких средстава за заштиту биља (Protic et al, 2005). 
Мониторинг квалитета непољопривредних земљишта већих гра-

дова Војводине са развијеном индустријом у погледу садржаја микроеле-
мената и тешких метала показује да је њихов садржај првенствено геохе-
мијског порекла, односно да непољопривредна земљишта индустријских 
зона у Војводини нису загађена тешким металима осим на два локалитета: 
Беочинска фабрика цемента, чије је земљиште загађено никлом, и Сом-
борска фабрика акумулатора, чије земљиште је загађено оловом антропо-
геног порекла. Садржај полихлорованих бифенила (PCB) у непољоприв-
редном земљишту (индустријске зоне) највиши је у Панчеву, док је у 
земљишту Кикинде највиши просечан садржај полицикличних ароматич-
них угљоводоника (ПАУ). 
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Контаминирани локалитети 
 
На основу досадашњих резултата анализа загађености пољоприв-

редног и непољопривредног земљишта, може се закључити да на терито-
рији Србије постоје локалитети са изразитом загађеношћу земљишта, који у 
већој или мањој мери могу имати негативне здравствене ефекте, те је пот-
ребно извршити њихову ремедијацију. Локално загађење земљишта засту-
пљено је у подручјима интензивне индустријске активности, неадекватних 
одлагалишта отпада, рудника, као и на местима различитих акцидената. 

На основу анализа које је урадила Агенција за заштиту животне 
средине, на подручју Србије током 2012. год. идентификовано је 384 
локалитета загађеног земљишта који обухватају потенцијално контами-
ниране локалитете (90,4%), контаминиране локалитете (7,6%) и локали-
тете на којима је извршена ремедијација (2,0%) (АЗЖС, 2013а). 

Према подацима Агенције за заштиту животне средине из 
2012. године, највећи удео у идентификованим локалитетима имају 
комуналне депоније (43,5%), затим експлоатација и прерада нафте 
(22,5%), депоније индустријског отпада (11,8%) и индустријско-
комерцијални локалитети (10,2%). У оквиру индустрије, највећи удео у 
укупном загађењу земљишта има нафтна индустрија (43,0%), затим 
хемијска (14,7%) и метална индустрија (9,6%).  

 
Ефекти загађеног земљишта на здравље људи 

 
Утицаји контаминираног земљишта на здравље људи су бројни и 

разноврсни, и у основи зависе од врсте загађујуће супстанце, начина 
њеног уноса у организам човека (конзумирањем намирница са загађеног 
земљишта, директним контактом са земљиштем, или инхалацијом пра-
шине и гасова из земљишта), механизма деловања штетних и опасних 
материја, као и осетљивости изложене популације.  

Штетне и опасне материје у земљишту немају подједнако штетно 
дејство на здравље људи. У најзначајније загађиваче земљишта спадају 
постојани органски загађивачи (ПАУ, PCB и др.) и тешки метали (Pb, Cd, 
As, Hg, Zn, Cu…). Кадмијум је, на пример, неколико пута токсичнији од 
арсена. Има канцерогено дејство, оштећује бубреге, изазива анемију и 
болести костију. Жива такође изазива оштећења бубрега. Хром спада у 
есенцијалне микроелементе, али у већим концентрацијама може бити ток-
сичан. Олово је нарочито опасно по децу, због оштећења мозга и нервног 
система, а у целокупној популацији изазива оштећења бубрега. Многи пес-
тициди су канцерогени, и представљају ризик по целу популацију. Полих-
лоровани бифенили штетно делују на јетру. Крајњи ефекти дејства органо-
фосфата и карбамата доводе до неуромускуларних блокада, а многи хлоро-
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вани растварачи доводе до оштећења јетре, бубрега и централног нервног 
система. Блажи ефекти дејства поменутих загађивача пореклом из земљиш-
та манифестују се у виду главобоља, мучнина, замора, иритација очију и 
др. (Li et al, 2006; Oliver, 1997; Osman, 2014; Stojanović и др., 1986).  

У градској средини значајан проблем представља загађење оло-
вом. Чињеница да су градски паркови и рекреативне површине при обод-
ним деловима (уз саобраћајнице) „обогаћени“ оловом представља велику 
опасност по здравље, нарочито вулнерабилних категорија становништва 
(деца и старије особе). Здравственом ризику нарочито су изложена деца, 
имајући у виду да кроз игру долазе у контакт са травом и земљиштем, као 
и због тога што су концентрације тешких фракција аерозагађења (тешки 
метали) највеће у приземном слоју ваздуха (до метар висине). Mielke и 
сарадници (1999) утврдили су високу корелацију између олова у градском 
земљишту и олова у крви деце до шест година старости. Концентрације 
олова у крви у износу преко 10 mg/dl повезане су са смањеном способ-
ношћу учења, поремећајима у понашању и дуготрајним здравственим 
проблемима. Присуство кадмијума и цинка у земљишту са високим кон-
центрацијама олова може додатно погоршати здравствене ризике (Mielke 
et al., 1999). Садржај олова у крви деце значајним делом потиче од оловне 
прашине, која се на дечјим рукама задржава приликом контакта за оловом 
обогаћеним земљиштем (Lanphear & Roghmann, 1997; Mielke et al., 1999). 
Осим тога, код деце узраста до три године није ретка ни појава геофагије 
(гутања земље), чиме се у организам уноси не само олово већ и бројни 
токсини и друге штетне материје (Oliver, 1997). 

 
Закључци и препоруке 

 
Земљишта Србије изложена су различитим облицима деградације 

(ерозиони процеси, експлоатација минералних сировина, интензивна урбани-
зација, индустријски процеси, саобраћај, пољопривредна делатност и др.).  

Утицаји контаминираног земљишта на здравље људи су бројни и 
разноврсни, и у основи зависе од врсте загађујуће супстанце, начина 
њеног уноса у организам човека, механизма деловања штетних и опасних 
материја, као и осетљивости изложене популације.  

На пољопривредним површинама велику опасност представљају 
остаци пестицида. Имајући у виду да још увек не постоје подаци о штет-
ности, тј. здравственим ефектима ниских концентрација резидуа пести-
цида у земљишту (нпр. испод 0,01 mg/kg), неопходно је даља истражи-
вања усмерити ка решавању овог проблема. 

Такође, неопходно је утврдити методологију за одређивање 
нивоа концентрација опасних и штетних материја у земљишту за које се 
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претпоставља, или поуздано зна, да имају штетне ефекте по људско здра-
вље и животну средину. 

Заштита земљишта чини 10% од укупних притисака који ини-
цирају спровођење мера за смањење ризика на потенцијално контамини-
раним и контаминираним локалитетима. У оквиру Националног програ-
ма за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 12/10) 
Република Србија је поставила циљеве који се односе на санацију и 
ремедијацију контаминираних локалитета. Циљеви који се односе на 
успостављање приоритетне листе локалитета за ремедијацију поставље-
ни су за 2014. годину, док за 2019. годину циљеви укључују ремедијаци-
ју 20% приоритетних локалитета. 
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Abstract: The composition and the sanitary condition of soil are factors of impor-
tance to public health, with direct and indirect influence over the pollution of sur-
face and ground water, air and food products. To display the current state of soil 
contamination at the level of the Republic of Serbia in the present paper have been 
used the results of tests of soil quality within several projects of different scope, 
and available results of soil quality control within the urban-industrial environment 
of major cities, where the monitoring has been provided by local governments. The 
research results show that in Serbia there are sites with extreme pollution of soil, 
which can to a greater or lesser extent have negative health effects, so it is neces-
sary to execute their remediation. Local soil contamination is present in areas of 
intense industrial activity, inadequate landfill sites, mines, and in places of differ-
ent accidents. 
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Introduction 

 
The natural process of soil formation is slow, but trough the 

process of degradation they are quickly destroyed. Degradation processes 
include both devastation (soil devastation in a natural way – flooding, ero-
sion, etc. and/or by human activity – incision roads, deforestation, etc.), and 
soil pollution, ie. introduction of various harmful and dangerous substances, 
usually caused by man activities, which disturb the mechanical, physical, 
chemical and other natural characteristics of the land. These processes re-
duce the current and future potential of the soil as a condition for the sur-
vival of humans and wildlife in general on our planet, but also affect the 
health of the population, either directly (through food) or indirectly 
(through pollution of air, surface and ground water). 

 

                                                 
1 Correspondence to: danijela@gef.bg.ac.rs 
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The main pressures on the environment causing pollution of soil 
 

Soils of Serbia are exposed to various forms of degradation which 
may occur essentially in two forms: 

 reduction of surface and degradation of agro-ecological quality as 
a result of water and wind erosion, salinization of soil, loss of nu-
trients, mechanical compaction during heavy machinery, water-
logging, flooding, loss of fertility, land use changes and the like; 

 soil pollution as a result of mining, energy, industrial, agricultural and 
transport activities. 
The emergence and development of erosion processes is one of the 

main causes of land degradation and deterioration of its quality. It is esti-
mated that erosion processes, of different degrees of development, are 
present at about 80% of agricultural land in Serbia. Based on the data of the 
National Bureau of Statistics, in the Republic of Serbia in 2012 the 6,296 
km2 of land were eroded, while 374 km2 of land was soothed. In the high-
lands of Central Serbia is prevailing water erosion, while the territory of 
Vojvodina characterize the appearance of wind erosion. In Vojvodina, about 
85% of agricultural land is affected by wind erosion, with an average loss of 
over 0.9 t/ha/year (National Programme for Environmental Protection, 
2010; Agency for Environmental Protection AEP, 2013). 

Exploitation of mineral resources, especially in opencast mines, leads 
to complete degradation of the soil. This phenomenon is especially pronounced 
in Kolubara and Kostolac basin, where performs the exploitation of lignite that 
lies beneath the highest quality land. 

Intensive urbanization, industrial development, transportation and 
agricultural activities lead to loads of surface soil layers with large quanti-
ties of waste that can not be degraded by the process of self-purification. 

Sources of soil pollution are predominantly consequence of the human 
activities and basically can be divided into three groups (Obradovic, 2010): 

1. Wastewater as soil pollutants: 
 industrial waste water, 
 water contaminated by agricultural activities (burdened with nitrogen 

and phosphorus originating from fertilizers, pesticides, organic mate-
rials of different origin), 

 waste water from households and maintenance of settlement hygiene; 
2. Contaminants originating from the atmosphere, contaminating soil 

with dry or wet sedimentation:  
 emissions from industrial technological processes, 
 emissions due to combustion of fossil fuel (industry, power plants, 

individual heating), 
 emissions originating from motor vehicle (traffic), 
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 emissions during combustion of various organic materials; 
3. Solid waste of different origin: 
 municipal waste 
 industrial waste, 
 waste from agriculture and others. 

In rural areas, land (including groundwater and surface water) is 
the most threatened by pollution that occurs as a result of unresolved drai-
nage of waste water (undeveloped sewage network and existence of unsani-
tary septic tanks), then creating illegal dumps due to the absence of orga-
nized waste disposal, and often due to inappropriate agricultural practices, 
which involves uncontrolled and inadequate use of fertilizers and pesticides, 
as well as the lack of control of the quality of water used for irrigation 
(usually these waters are considerably polluted). 

Although in recent years the percentage of lead in gasoline signifi-
cantly was reduced, with a tendency of its complete elimination, as a conse-
quence of decades-long use of leaded gasoline is present soil contamination 
by lead along busy roads. Poor management of waste and chemicals causes 
soil degradation (land occupation and emission of harmful and dangerous 
substances that can infiltrate into the soil profile). In the vicinity of large 
industrial centers (Bor, Pancevo, Novi Sad, Smederevo, Belgrade, Kraguje-
vac) significant areas of land are contaminated by various pollutants from 
manufacturing processes that emit industrial complexes. 

Soil characteristics of urban-industrial areas largely differ from the 
soil in natural environments. Some soils show special characteristics, which 
is partly due to the application of natural and technological substrate (waste, 
slag, brick, concrete, etc.), excavation, compaction, land occupation and 
especially the consequences of inputs of nutrients and pollutants. Due to the 
intense impact on the natural and ecological values, land of urban areas tend 
to be limited for the use, or even completely destroyed. Such land may harm 
human health due to the accumulation and release of heavy metals, nitrates, 
pesticides and organic pollutants. Unlike other environmental media, the 
land can not be quickly purified so that pollutants remain in the soil for 
many years (Chernih & Solodoukhina, 2008).  

Chemical soil pollution of urban areas is considered as one of the 
most important problems of today, due to the presence of a large number of 
different pollutants and the high population density, which makes the popu-
lation of the city under constant health risk (Khomich, Kukharchyk & Kaka-
reka, 2008). 

The importance of knowing of the quality of urban soil, from the 
standpoint of the contents of pollutants, reflects in the possibility of locat-
ing, risk assessment and remediation of contaminated areas, where urban 
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planning plays an important role in the identification and relocation of facil-
ities and activities that contaminate the soil. 

Monitoring the health status of the soil and its effects on the popula-
tion, should be an integral part of the environmental monitoring of cities and 
significant basis for optimal environmental management (Gao et al, 2012). 

 
The current state of soil pollution in the Republic of Serbia –  

monitoring results 
 

On the territory of the Republic of Serbia there is still no systematic 
soil monitoring that would in a same calendar year include samples collected 
from the entire territory of Serbia. To view the current status of soil contami-
nation at the national level in the present work were used the results of tests 
of soil quality within several projects of varying scope, as well as available 
results of the soil quality control within the urban-industrial environment of 
major cities, where monitoring is provided by local governments. 

The project "fertility control and identification of hazardous and 
harmful substances in the soil of the Republic of Serbia", funded by the 
Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of 
Serbia, was carried out in several phases – on the territory of the Autonom-
ous Province of Vojvodina in 1992, at greater part of the territory of Central 
Serbia in 2003 and 2004, on the territory of eastern Serbia in 2005, in 
Southwestern Serbia and part of southern Serbia in 2006, while in the terri-
tory of South-East Serbia during 2007 and 2008. Bearing in mind that the 
state of soil pollution in this project was investigated over a chosen period 
of time only in certain parts of the territory of the Republic of Serbia, has 
been disabled synchronous comparison of results between different parts of 
the territory of the Republic of Serbia, as well as the comparison of results 
in the same region at long term basis. However, given the nature of many 
pollutants in soil, primarily due to their persistence (heavy metals, pesticide 
residues, polycyclic aromatic hydrocarbons, etc.), it is possible to make a 
global assessment of soil pollution on the territory of Serbia in the appro-
priate period of time2. 

On the other hand, the results of monitoring in urban and industrial 
environments provide a continuous view of the state of soil pollution over a 
long period of time, especially when it comes to the major cities of Serbia. 

                                                 
2 According Sekulic and associates (Sekulic et al., 2005), a global assessment of 
the state of fertility and the presence of hazardous and harmful substances at na-
tional level or its part, should be monitored at least once every 10 years, in order to 
derive conclusions about the global trend of increase or decrease of content of 
some tested parameters. 
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The longest continuity of soil quality testing have cities of Belgrade and 
Novi Sad. In recent years, in order to obtain a complete and comprehensive 
information on the state of environmental pollution, more and more cities, 
in addition to monitoring air and water quality, in the monitoring of envi-
ronmental quality implement also the monitoring of the soil quality, or re-
news and expands already existing network of measuring sites. During 
2008, except in Belgrade and Novi Sad, monitoring is carried out also in 
Kragujevac and Uzice, and in 2012, except in the cities listed above, also in 
Krusevac, Subotica, Nis and Cajetina.  

Generally, in soils of urban areas are evident increased lead contents 
in the soil along busy roads. Also, in recent years is registered the increased 
concentration of lead in the area of city parks and recreational areas, whereby 
lead concentrations are significantly higher near busy roads than in the central 
parts of the green areas. 

In addition to monitoring soil pollution in the immediate environ-
ment of busy roads, mainly carried out by local government in larger cities, 
it is important to mention the project "Investigation of the presence of ha-
zardous and harmful substances in agricultural land in major field and vege-
table crops in the area of highway E-75", which is funded by the Ministry of 
Agriculture, Trade, Forestry and Water Management, and the test is per-
formed by the Institute of Soil Science, Belgrade. The results of soil tests in 
the immediate environment of the highway (at a distance of 10, 30, 50 and 
400 m) show that, in addition to existing geochemical influences occur also 
anthropogenic impacts which in some locations led to an increase in the 
concentration of some pollutants (Pb, Zn, Cu, Co, As). 

Within the project "Inventory and monitoring of damaged agricul-
tural soil in the surrounding of significant mining and power plants in Central 
Serbia", financed by the Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water 
Management, and implemented by the Institute of Soil Science, was ex-
amined agricultural land area of the three most important mining and energy 
complexes – Basin of Kostolac, Power plant Nikola Tesla Obrenovac and 
Kolubara basin, where exploits and burns lignite.3 In the mining basins land 
is devastated and polluted with coal dust from excavation and coal deposits, 
while in the surrounding of the power plants main source of air pollution and 
soil contamination is ash from landfills and gases and particles from the 
chimneys of the power plants. The results of soil analysis in the surrounding 
of the listed mines and power plants show the exceeding of the limit values of 

                                                 
3 Test results are interpreted in accordance with the "Regulation on the application 
of systematic monitoring of soil quality indicators for assessing the risk of soil de-
gradation and methodology for the development of remediation programs" ("Offi-
cial Gazette of the Republic of Serbia", no. 88/2010). 
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the content of certain parameters, including cobalt, nickel, cadmium, and 
copper (Figure 1) (AEP, 2013b). 

 
Figure 1 – Percentage of exceeding the limit values of heavy metals in the soil in the 
surrounding of significant mines and power plants (AEP, 2013b) (see at page 44) 

 
Tests on soil quality in the vicinity of 28 industrial complexes on 

the territory of the Republic of Serbia, which was in 2012 completed by the 
Agency for Environmental Protection, showed exceedance of limit values of 
certain heavy metals in the surface layer of soil to 30 cm depth. The biggest 
overruns were recorded for nickel (85%), copper (49%) and cadmium 
(40%), while the largest exceeding above the remediation values were rec-
orded for arsenic (Figure 2). 

 
Figure 2 – Percentage of exceeding the limit/remediation values of heavy metals in the 
surface soil layer in the vicinity of industrial complexes (AEP, 2013a) (see at page 45) 

 
Summary analysis of the contents of hazardous and harmful sub-

stances in the soils of Central Serbia, showed that 20% of soil samples were 
contaminated with one or more other pollutants simultaneously (Mrvic, Anto-
novic and Martinovic, 2009; Protic et al, 2005). Results of the presence of indi-
vidual heavy metals and pesticides indicate that: 

 Approximately 20% of the samples contain concentrations of 
nickel over limit value (LV) (50 mg/kg), one half of which has a 
content of greater than 100 mg / kg. The high content of nickel in 
soils Serbia are mostly of natural origin, and in the form of less 
accessible form, which reduces risk of environmental pollution by 
this metal. 

 Concentrations of chromium above the LV (100 mg/kg) generally 
follow the increased concentrations of nickel, so this metal is 
usually of natural origin. However, chromium occurs also as a 
consequence of anthropogenic influences, eg. in the vicinity of the 
metallurgical plant, or on agricultural land enriched with phospho-
rus fertilizers, and so on. 

 The highest copper pollution is present in the vicinity of the cop-
per mine, ie. Bor and Majdanpek, but also in aereas with vineyards 
and orchards in which to protect the vines and fruit intensively 
were used preparations based on copper (Aleksandrovacka Zupa, 
surrounding of Nis, Rajac near Negotin, Pepeljevac near Krusevac, 
foothill of Kosmaj, surroundings of Josanicka Banja and Krupanj). 

 The average content of cadmium in soils of Central Serbia is 
around LV (0.8 mg/kg). The most is of geochemical origin, but 
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high levels of cadmium in the soil may be also the result of anth-
ropogenic pollution, either originating from industry (paint indus-
try, production of plastics, batteries, etc.), or of traffic (part of mo-
tor oil and tires) and agriculture (phosphoric fertilizer and some 
fungicides). 

 Lead content over LV (85 mg/kg) occurs mostly near busy roads 
(along the motorway and main roads), but also in soils formed on 
magmatic rocks, rich in metals (around the mine Kriva Feja near Sur-
dulica, around Mali Zvornik and Bajina Basta, on Kopaonik etc.). 

 The concentrations of arsenic above the LV (29 mg  kg) are present in 
some locations around the Bor mines, in the Timok valley and along 
the road Zagubica–Bor, east of Knjazevac, then around Valjevo, Ca-
cak, Trstenik, on Mount Cemerno, north of Nis, around Bela Palanka, 
northeast of Kursumlijska Banja, on a line Bosilegrad – Kriva Feja, 
Bujanovac – monastery Prohor Pcinjski and Vladicin Han – Vranje. In 
addition, increased concentrations of arsenic occur in the vicinity of 
mining-energy facilities (Resava coal mines). 

 Average content of pesticide residues in soils of Central Serbia is 
mostly very low. Increased concentrations occur only in certain pes-
ticide residues (atrazine, diazinon, simazine, terbutryne, prometrin 
and alachlor) and in a small number of samples, which is most often 
the result of low persistence of these pesticides (Mrviс et al., 2009). 
Occurrence of DDT and its metabolites, and lindane γHCH, is re-
lated to their use in forest protection, while increased concentrations 
of certain active substances of pesticides in soil occur due to many 
years of intensive use of synthetic pesticides (Protic et al, 2005). 
Monitoring of non-agricultural land of largest cities in Vojvodina 

with the developed industry in terms of the content of trace elements and heavy 
metals showed that their content is primarily of geochemical origin, that is that 
non-agricultural land of industrial zones in Vojvodina are not contaminated 
with heavy metals except at two sites: cement factory, whose land is contami-
nated with nickel, and Battery factory in Sombor, whose land is contaminated 
with lead of anthropogenic origin. The content of polychlorinated biphenyls 
(PCBs) in the non-agricultural land (industrial zone) is the highest in Pancevo, 
while in the land of Kikinda is the highest average content of polycyclic aro-
matic hydrocarbons (PAHs). 

 
Contaminated sites 

 
Based on the results of the analysis of pollution of agricultural and 

non-agricultural land, it can be concluded that in Serbia there are sites with 
highly contaminated soil, which to a greater or lesser extent, can have nega-



Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade 62 
 

 

 58

tive health effects, so it is necessary to execute their remediation. Local 
land contamination is present in areas of intense industrial activity, inade-
quate landfills, coal mines, as well as on the locations of various accidents. 

Based on the analysis carried out by the Agency for Environmental 
Protection during the 2012 in Serbia was identified 384 sites of contami-
nated soil containing potentially contaminated sites (90.4%), contaminated 
sites (7.6%) and the locations at which remediation is performed (2.0%) 
(AEP, 2013a). 

According to the data of the Agency for Environmental Protection 
from 2012, the largest share in the identified sites have municipal landfills 
(43.5%), followed by extraction and processing of oil (22.5%), industrial waste 
landfills (11.8%) and industrial-commercial sites (10.2%). Within the industry, 
the largest share of the overall pollution of land has oil industry (43.0%), fol-
lowed by chemical (14.7%) and metal industry (9.6%). 

 
Effects of contaminated soil on human health 

 
The impacts of contaminated land on human health are numerous 

and diverse, and depend essentially on the type of contaminants, ways of its 
entry into the human organism (consuming food from contaminated soil, by 
direct contact with the soil, or by inhalation of dust and gases from the soil), 
the mechanism of action of harmful and hazardous substances, as well as 
the sensitivity of exposed population. 

Harmful and hazardous substances in the soil do not have the same 
harmful effects on human health. The most significant soil contaminants in-
clude persistent organic pollutants (PAHs, PCBs, etc.) аnd heavy metals (Pb, 
Cd, As, Hg, Zn, Cu...). Cadmium is, for example, several times more toxic 
than arsenic. It has carcinogenic effects, damages the kidneys, causes anemia 
and bone disease. Mercury also causes kidney damage. Chromium is one of 
the essential trace elements, but in high concentrations may be toxic. Lead is 
especially dangerous to children, due to damage to the brain and nervous sys-
tem, and in the overall population causes kidney damage. Many pesticides are 
carcinogenic and pose a risk to the entire population. Polychlorinated biphe-
nyls are harmful to the liver.  

The final effect of the organophosphates and carbamates cause neu-
romuscular blockade, while many chlorinated solvents cause damage of liver, 
kidney and central nervous system. A milder effect of the above mentioned 
pollutants originating from land are manifested in the form of headaches, 
nausea, fatigue, eye irritation, and others (Li et al, 2006; Oliver, 1997; Os-
man, 2014; Stojanovic et al., 1986). 

In the urban environment lead contamination present a significant 
problem. The fact that the city parks and recreation areas in the peripheral 
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areas (along the road) are "enriched" with lead is a major threat to health, es-
pecially to vulnerable groups (children and elderly). To a health risks are par-
ticularly exposed children, bearing in mind that through the game they come 
in contact with grass and the soil, and because the concentration of heavy 
fractions of air pollution (heavy metals) is the highest in the ground layer of 
air (up to a meter in height).  

Mielke and associates (1999) found a high correlation between lead 
in urban soil and blood lead levels of children under six years of age. Con-
centrations of lead in the blood of more than 10 mg/dl are associated with 
reduced ability of learning, behavioral disorders and long-term health prob-
lems. The presence of cadmium and zinc in soils along with high concentra-
tions of lead may further aggravate health risks (Mielke et al., 1999).  

The content of lead in blood of children in significant part comes 
from lead dust, which keeps on the children's hands when contacting the lead-
enriched soil (Lanphear & Roghmann, 1997; Mielke et al., 1999). In addition, 
in children under the age of three years is not a rare occurrence of geophagy 
(ingestion of soil), by which enters the body not only lead but also numerous 
toxins and other harmful substances (Oliver, 1997). 

 
Conclusions and recommendations 

 
Soils of Serbia are exposed to various forms of degradation (ero-

sion processes, mining, intensive urbanization, industrial processes, trans-
portation, agricultural activities, etc). 

The impacts contaminated soils on human health are numerous and 
varied, and depend essentially on the type of contaminants, ways of its entry 
into the human organism, the mechanism of action of harmful and hazard-
ous substances, as well as the sensitivity of exposed population. 

Great danger in agricultural areas represent a pesticide residues. 
Bearing in mind that there are still no data on the harmful effects, ie. health 
effects of low concentrations of pesticide residues in the soil (eg, below 0.01 
mg/kg), further research should be directed towards solving this problem. 

Also, it is necessary to establish a methodology for determining 
the concentration levels of hazardous and harmful substances in the soil that 
are presumed or known to have harmful effects on human health and the 
environment. 

Protection of land makes up 10% of the total pressure that initiate 
the implementation of measures to reduce the risk of potentially contami-
nated and contaminated sites. Within the National Programme for Environ-
mental Protection ("Official Gazette of RS", No. 12/10) Republic of Serbia 
has set targets relating to rehabilitation and remediation of contaminated 
sites. Objectives relating to the establishment of a priority list of sites for 
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remediation are set for 2014, while for 2019 the goals include 20% remedia-
tion of priority sites. 
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