
На основу члана 34. став 5. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, 

брoj 112/15),   

Министар заштите животне средине доноси  

  

  

ПРАВИЛНИК  

О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА КАТАСТРА КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА, 

ВРСТИ, САДРЖИНИ, ОБРАСЦИМА, НАЧИНУ И РОКОВИМА ДОСТАВЉАЊА 

ПОДАТАКА 

(„Службени гласник РС”, број 58/2019) 

 

  

Члан 1.  

Овим правилником ближе се прописује садржина и начин вођења Катастра 

контаминираних локација (у даљем тексту: Катастар), као и врстa, садржинa, обрасци, 

начин и рокови достављања података. 

 

 

Члан 2.  

Контаминиране локације, у смислу овог правилника, су угрожена, загађена и 

деградирана земљишта-локалитети на којима је потврђено присуство загађујућих, штетних 

и опасних материја, узроковано људском активношћу, у концентрацијама изнад 

ремедијационих вредности, у складу са прописом о граничним вредностима загађујућих, 

штетних и опасних материја у земљишту. 

 

 

Члан 3.   

Катастар представља скуп података о угроженим, загађеним и деградираним 

земљиштима и он је саставни део Информационог система земљишта. 

Катастар садржи педолошке, геолошке, просторне и картографске податке, 

извештаје о испитивању, елаборате и друге доступне информације. 

 

 

Члан 4.  

Катастар води Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција), у 

складу са законом. 

Катастар се води у електронском облику.  

 

 

Члан 5.  

Подаци за Катастар се достављају на обрасцима 1-6, који су одштампани уз овај 

правилник и чине његов саставни део. 

Садржина образаца дата је према фазама истраживања локације и фазама 

спровођења ремедијације. 

Обрасци из става 1. овог члана су: 

1) Образац 1 - Идентификација контаминиране локације - Фаза 1; 

2) Образац 2 - Прелиминарна истраживања контаминиране локације - Фаза 2; 

3) Образац 3 - Детаљна истраживања контаминиране локације - Фаза 3; 

4) Образац 4 - Планирана ремедијација - Фаза 4; 

5) Образац 5 - Спроведена ремедијација - Фаза 5; 

6) Образац 6 - Мониторинг након спроведене ремедијације - Фаза 6; 
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Обрасци из става 1. овог члана се попуњавају редом до нивоа до кога је 

контаминирана локација испитана и/или планирана и спроведена ремедијација.  

Члан 6. 

 Подаци за Катастар се достављају на следећи начин: 

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, 

потписан од стране одговорног лица;  

2) један комплет образаца електронски на е-mail адресу Агенције.  

 

 

Члан 7.  

Податке о стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама, као и о 

загађивачима, достављају у складу са Законом о заштити земљишта, државни органи, 

односно организације, органи аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и 

загађивачи, Агенцији најкасније до 31. марта текуће за претходну годину.  

Организације, органи и загађивачи из става 1. овог члана, достављају и податке о 

стању и квалитету земљишта на контаминираним локацијама на којима је престала 

активност која је била узрок загађења и деградације земљишта дефинисана посебним 

прописом, локацијама са историјским загађењем и локацијама предузећа у стечају. 

 

 

Члан 8.  

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

гласнику Републике Србије”.  

 

 

Број: 110-00-00013/2019-04 

У Београду, 06.08.2019. године 

МИНИСТАР 

 

     Горан Триван 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 1  

Идентификација контаминиране локације - Фаза 1 

Одговорити и/или означити тачан одговор 

1.1 Подаци о локацији 

Назив локације: 

Адреса локације:  

Округ: 

Општина и шифра општине: 

1.2 Власничка структура 

Име и презиме власника: 

Контакт особа:  

Број телефона: 

E-mail адреса: 

1.3 Подаци о кориснику локације (уколико је дата у закуп) 

Име и презиме власника: 

Контакт особа:  

Број телефона: 

E-mail адреса: 

1.4 Географске координате локације 

Источна географска дужина Северна географска ширина 

  

1.5 Катастарска парцела и сектор, област, грана и група производње * 

Број катастарске парцеле: 

Сектор: 

Област:    

Грана:  

Група: 

1.6 Начин коришћења земљишта (маркирати и написати површину) 

1.6.1 Вештачке површине Површина у хектарима (ha) 

☐Континуирано урбано подручје  

☐Дисконтуирано урбано подручје   

☐Индустријске или комерцијалне јединице    

☐Путне и железничке мреже и пратеће земљиште   

☐Луке     

☐Аеродроми     

☐Рудници     

☐Одлагалишта отпада    

☐Градилишта     

☐Зелена урбана подручја    

☐Спортски и рекреациони објекти    

1.6.2 Пољопривредне површине Површина у хектарима (ha) 

☐Оранице које се не наводњавају  

☐Виногради   
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☐Воћњаци   

☐Пашњаци  

☐Комплекси парцела које се обрађују   

☐Претежно пољопривредна земљишта са значајном 

површином под природном вегетацијом    

 

1.6.3 Шуме и полуприродна подручја Површина у хектарима (ha) 

☐Широколисне шуме    

☐Четинарске шуме     

☐Мешовите шуме    

☐Природни травнати предели  

☐Склерофилна вегетација   

☐Прелазно подручје шумски предео/жбуње  

☐Плаже, дине и пескови  

☐Огољена стена  

☐Подручја са разређеном вегетацијом  

☐Пожаришта  

1.6.4 Влажна подручја Површина у хектарима (ha) 

☐Копнене мочваре  

1.6.5 Водени басени Површина у хектарима (ha) 

☐Водотоци   

☐Водени басени   

*-видети Прилог 1 - Листа активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, 

Правилника о листи активности које могу да буду узрок загађења и деградације земљишта, 

поступку, садржини података, роковима и другим захтевима за мониторинг земљишта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 2  

Прелиминарно истраживање контаминиране локације - Фаза 2 

Одговорити и/или означити тачан одговор 

ПИТАЊЕ БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ 

2.1 Физичке одлике терена  

☐ Алувијална низија  

☐Низија  Надморска висина 0-200 m 

☐Брежуљкасто-брдски терен  
од 200 до 500 m надморске 

висине 

☐Ниске планине  
од 500 до 1000 m надморске 

висине 

☐Средње планине 
од 1000 до 2000 m надморске 

висине 

☐Високе планине 
терен на вишој надморској 

висини од 2000 m 

☐Остало  

2.2 Нагиб терена  

☐0-2° 

Нема видљивих трагова кретања 

маса. Површинско спирање 

сведено је на минимум. 

☐3-5° 

Видљиве су појаве кретања. 

Изражено спирање, течење и 

клижење тла. 

☐6-15° 
Снажна ерозија. Интензивно 

спирање и покрети масе. 

☐16-35° 
Веома снажна ерозија. Појачано 

спирање и одношење материјала. 

☐36-55° 

Покрети маса толико су израђени 

да се акумулациони материјал тек 

местимично задржава. Јављају се 

претежно огољене стеновите 

масе. 

☐>55° 

Стрми одсеци. Доминирају 

гравитациона, колапсиона 

кретања стенских маса. 

2.3 Покривеност локације у % 

☐Асфалт, бетон  

☐Огољена површина  

☐Под различитом вегетацијом  

☐Травната површина  

☐Остало навести која покровност 

2.4 Тип земљишта Према националној и/или WRB   
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2.5 Подземне воде  

2.5.1 Дубина до подземних вода (почевши од 

површинског слоја) 
У m испод нивоа земљишта 

☐Непознато  

☐<1  

☐1-10  

☐>10  

2.5.2 Ток подземних вода  

☐Непознат ток подземних вода  

Смер тока подземних вода 

☐Север 

☐Североисток 

☐Исток 

☐Југоисток 

☐Југ 

☐Југозапад 

☐Запад 

☐Северозапад  

2.6 Површинске воде на удаљености до 5 km  

2.6.1 Тип површинске воде  

☐Нема површинских вода на удаљености до 5 km  

☐Река навести назив 

☐Језеро навести назив 

☐Поток  

☐Канал оцедних вода  

☐Бара/Мочвара  

2.6.2 Позиција локације у односу на површинске воде  У km 

☐Низводно од најближег насеља  

☐Узводно од најближег насеља  

☐Присуство ризика од плављења  

2.7 Правац дувања ветра  

☐Непознат правац  

Доминантни правац 

☐Север 

☐Североисток 

☐Исток 

☐Југоисток 

☐Југ 

☐Југозапад 

☐Запад 

☐Северозапад  
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2.8 Потенцијални извори загађења  

☐Не постоје потенцијални извори загађења  

☐ Контејнери, опрема и складишта која садрже РСВ 

Уколико је потребно означите 

више одговора 

☐Подземни резервоар 

☐Надземни резервоар 

☐Отпад 

☐Складиште 

☐Просута материја 

☐Једна загађујућа материја  

☐Више загађујућих материја  

2.9 Врста загађујућих материја  

☐Непознато  

☐PCB (Polychlorinated Biphenyls) Навести који 

☐ТРН (Total Petroleum Hydrocarbon) Навести који 

☐РАН (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) Навести који 

☐Растварачи Навести који 

☐Хлоридни растварачи Навести који 

☐РОРs пестициди Навести који 

☐Тешки метали Навести који 

☐Друго Навести који 

2.10 Да ли је идентификована зона извора загађења/ 

hotspot 
 

☐Непозната/Није идентификована 
Уписати  материју из претходног 

питања 
☐Позната зона загађења  

☐Нема зоне загађења 

2.10.1 Површина земљишта захваћена загађењем У m² 

☐Непознато  

☐0-10  

☐10-50  

☐>50  

☐Да ли се извор/зона загађења раширио испод грађевинског 

објекта 
Опис 

☐Да ли се извор/зона загађења раширила изван граница 

комплекса 
Опис  

2.10.2 Дубина земљишта захваћеног загађењем  У m 

☐Непозната  

☐0 - 0,5  

☐0,5 - 1  

☐>1  

2.10.3 Процена запремине загађеног земљишта __________m³ 
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2.11 Потенцијалне путање за ширење извора загађења  

☐Непознато  

☐Не постоје   

Познато  

2.11.1 Директни контакт са загађујућим материјама 

преко: 
 

☐Људи  

☐Стоке  

☐Усева  

☐Остало  

2.11.2 Отицање и ерозија Изабрати више одговора 

☐Отицање у земљиште  

☐Површинско отицање  

☐Отицање у подземне воде  

☐Распршивање ветром  

2.11.3 Oчекивано хоризонтално ширење загађења у 

земљишту  
У ha 

☐Непознато   

☐0 – 2  

☐2 – 10  

☐>10  

☐Контаминација се налази испод објекта  

☐Контаминација се простире и изван граница локације  

2.11.4 Oчекивано вертикално ширење загађења у 

земљишту  
У m 

☐Непозната  

☐0 – 0,5  

☐0,5 – 1   

☐>1  

Процењени обим __________m³ 

2.11.5 Очекивано хоризонтално ширење загађујућих 

материја у подземним водама  
У ha 

☐Непознато  

☐2 – 10   

☐>10  

☐Подземне воде се налазе испод објекта Дати опис 

☐Подземним водама загађење се проширило изван локације Дати опис 

2.11.6 Очекивано вертикално ширење загађујућих 

материја у подземним водама 

У m испод нивоа подземних 

вода 

☐Непознато  

☐0 – 1  

☐1 – 10   
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☐>10  

☐Процењена запремина воде __________m³ 

2.11.7 Очекивано хоризонтално ширење у земљишту  

загађујућих материја које прелазе ремедијациону 

вредност  

У ha 

☐Непознато  

☐2 – 10  

☐>10  

2.11.8 Очекивано вертикално ширење загађујућих 

материја у седименту испод нивоа подземних вода које 

прелазе ремедијациону вредност  

У m испод нивоа подземних 

вода 

☐Непознато  

☐0 – 1  

☐1 – 10   

☐>10  

☐Процењени обим __________m³ 

2.12 Потенцијални рецептори   

☐Нема потенцијалних рецептора 
Уколико има одабрати одговоре у 

питањима 2.12.1 и 2.12.2. 

2.12.1 Утицај на људе  

☐Запослени на локалитету  

☐Насеље у непосредној близини  

☐Пролазници  

☐Усеви за људску исхрану  

☐Усеви за сточну исхрану  

2.12.2 Екосистем  

☐Стока/домаће животиње  

☐Дивље животиње  

☐Вегетација   

2.13 Прелиминарна процена ризика  

☐Не постоје ризици по животну средину  

☐Постоје ризици по људско здравље  

☐Постоје ризици по екосистем  

☐Постоје ризици од миграционих токова  

Да ли је потребно радити Фазу 3 Изабрати 

2.14 Извор података  

Фаза 2 Извор података  

Фаза 2 Почетак реализације  

Фаза 2 Датум посете локацији  

Фаза 2 Датум завршетка реализације ове фазе  
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Навести организацију која је верификовала извештај Фазе 2  

2.15 Временски период и висина трошкова  

Цена Фазе 2 – прелиминарна процена локалитета  

Временски период извођења Фазе 2 навести у месецима 

Наручилац Фазе 2  

Извршилац Фазе 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 3 

Детаљна истраживања контаминиране локације - Фаза 3 

Одговорити и/или означити тачан одговор 

ПИТАЊЕ БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ 

3.1 Тип земљишта Према националној и/или WRB   

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 Подземне воде  

3.2.1 Дубина подземних вода У m испод нивоа земљишта 

☐Непознато  

☐<1  

☐1-10  

☐>10  

3.2.2 Ток подземних вода  

☐Непознат ток подземних вода  

Смер тока подземних вода 

☐Север 

☐Североисток 

☐Исток 

☐Југоисток 

☐Југ 

☐Југозапад 

☐Запад 

☐Северозапад  

3.3 Познати извори загађења  

☐Не постоје извори загађења  

☐ Контејнери, опрема и складишта која садрже РСВ 

Уколико је потребно означите 

више одговора 

☐Подземни резервоар 

☐Надземни резервоар 

☐Отпад 

☐Складиште 

☐Просута материја 

☐Једна загађујућа материја  

☐Више загађујућих материја  
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 3.4 Које су загађујуће материје доминантне  

☐Непознато  

☐PCB (полихлоровани бифенили)  Навести које 

☐ТРН (укупни нафтни угљоводоници) Навести које 

☐РАН (полициклични ароматични угљоводоници) Навести које 

☐Растварачи Навести које 

☐Хлоридни растварачи Навести које 

☐РОРs-пестициди Навести које 

☐Тешки метали Навести које 

☐Друго Навести које 

3.5 Да ли је идентификована зона извора загађења/ 

hotspot 

 

☐Непозната 
Уколико је одговор позната, 

одговорите на 3.5.1 и 3.5.2 
☐Позната зона загађења 

☐Нема зоне загађења 

3.5.1 Површина земљишта захваћена загађењем  У m² 

☐Непознато  

☐0-10  

☐10-50  

☐>50  

☐Зона загађења/hotspot је испод грађевине Опис 

☐Зона загађења/hotspot се раширила изван граница 

комплекса 

Опис  

3.5.2 Дубина земљишта захваћеног загађењем  У m 

☐Непозната  

☐0 - 0,5  

☐0,5 - 1  

☐>1  

3.5.3 Процена запремине загађеног земљишта __________m³ 

3.6 Путање за ширење извора загађења  

☐Непознато  

☐Не постоје   

☐Постоји Уколико постоји одговорите на 

питања  

3.6.1 Директни контакт са загађујућим материјама 

преко: 

 

☐Људи  

☐Стоке  

☐Усева  

☐Екосистема   

3.6.2 Отицање и ерозија Изабрати више одговора 
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☐Истицање у земљиште  

☐Површинско отицање  

☐Истицање подземних вода  

☐Отицање у подземне воде  

☐Распрашивање ветром  

3.6.3 Хоризонтално ширење загађујућих материја у 

земљишту које прелазе ремедијациону вредност 

У ha 

☐Непознато   

☐0 – 2  

☐2 – 10  

☐>10  

☐Контаминација се налази испод објекта  

☐Контаминација се простире и изван граница локације  

3.6.4 Вертикално ширење загађујућих материја у 

земљишту које прелазе ремедијациону вредност 

У m 

☐Непозната  

☐0 – 0,5  

☐0,5 – 1   

☐>1  

Процењена количина __________m³ 

3.6.5 Хоризонтално ширење загађујућих материја у 

подземним водама  

У ha 

☐Непознато  

☐2 – 10   

☐>10  

☐Подземне воде се налазе испод објекта Дати опис 

☐Подземним водама загађење се проширило изван локације Дати опис 

3.6.6 Вертикално ширење загађујућих материја  у 

подземним водама 

У m 

☐Непознато  

☐0 – 1  

☐1 – 10   

☐>10  

☐Процењена количина __________m³ 

3.6.7 Хоризонтално ширење загађујућих материја у 

седименту које прелазе ремедијациону вредност 

У ha 

☐Непознато  

☐2 – 10  

☐>10  

3.6.8 Вертикално ширење загађујућих материја у 

седименту које прелазе ремедијациону вредност 

У m 
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☐Непознато  

☐0 – 1  

☐1 – 10   

☐>10  

☐Процењена количина __________m³ 

3.7 Рецептори   

☐Нема потенцијалних рецептора  

☐Непознато  

☐Познато Уколико је познато одговорите на 

питања 3.7.1 и 3.7.2 

3.7.1 Утицај на људе  

☐Запослени на локалитету  

☐Насеље у непосредној близини  

☐Пролазници  

☐Усеви за људску исхрану  

☐Усеви за сточну исхрану  

3.7.2 Екосистем  

☐Стока/домаће животиње  

☐Дивље животиње  

☐Вегетација   

3.8 Утврђен ризик на животну средину  

☐Не постоје ризици по животну средину  

☐Постоје ризици по људско здравље  

☐Постоје ризици по екосистем  

☐Постоје ризици по миграционе токове  

Укупан збир процене ризика на животну средину  

Да ли је потребно радити Фазу 4 Да/Не 

3.9 Извор података  

Фаза 3 Извор података  

Фаза 3 Почетак реализације  

Фаза 3 Датум посете локацији  

Фаза 3 Датум завршетка реализације ове фазе  

Навести организацију која је верификовала извештај Фазе 3  

3.10 Временски период и висина трошкова  

Цена Фазе 3 – детаљна истраживања контаминиране 

локације 

 

Временски период извођења Фазе 3 навести у месецима 

Наручилац Фазе 3  

Извршилац Фазе 3  



Образац 4  

Планирана ремедијација - Фаза 4 

Одговорити и/или означити тачан одговор 

ПИТАЊЕ БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ 

4.1 Одабрати ремедијациону технику  

☐Задржавање, изоловање, мониторинг и континуирана 

контрола 

 

☐Природна разградња, мониторинг и континуирана 

контрола 

 

☐Ограничење коришћења земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

 

☐In situ биолошки или хемијски третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

 

☐Испумпавање и третман, мониторинг и континуирана 

контрола 

 

☐Уклањање, премештање и третман на локацији  

☐Уклањање и третман ван локације  

4.2 Процењена цена ремедијације 
РСД (RSD) (EUR) 

Задржавање, изоловање, мониторинг и континуирана 

контрола 

 

Природна разградња, мониторинг и континуирана контрола  

Ограничење коришћења земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

 

In situ биолошки или хемијски третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

 

Испумпавање и третман, мониторинг и континуирана 

контрола 

 

Уклањање, премештање и третман на локацији  

Уклањање и третман ван локације  

4.3 Планирана примена ремедијационе технике на 

изворе загађења 

За сваки извор загађења 

одабрати ремедиациону 

технику на основу питања 4.1. 

Hotspot/место настанка загађења  

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 
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☐Уклањање и третман ван 

локације 

Закопани отпад 

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Земљиште 

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Гасови у земљишту 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта и мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 
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☐Испумпавање и третман,  

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Подземне воде 

☐Задржавање и изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Течности мање густине од воде - LNAPL 

☐Задржавање и изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта и мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Течности веће густине од воде - DNAPL 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 
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☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Седимент 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Објекти 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 
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Друго  

4.4 Дужина трајања планиране ремедијације у месецима 

Утврђивање хитних мера ремедијације  

Примена хитних мера ремедијације  

Утврђивање краткорочних мера за смањење ризика  

Примена краткорочних мера за смањење ризика  

Утврђивање средњорочних мера за смањење ризика  

Примена средњорочних мера за смањење ризика  

Утврђивање дугорочних мера за смањење ризика  

Примена дугорочних мера за смањење ризика  

4.5 Процена трошкова ремедијације РСД (RSD) (EUR) 

Утврђивање хитних мера ремедијације   

Примена хитних мера ремедијације  

Утврђивање краткорочних мера за  смањење ризика  

Примена краткорочних мера за смањење ризика  

Утврђивањесредњорочних мера за смањење ризика  

Примена средњорочних мера за смањење ризика  

Утврђивање дугорочних мера за смањење ризика  

Примена дугорочних мера за  смањење ризика  

Укупна цена  

4.6 Извор података  

Фаза 4 Извор података  

Фаза 4 Почетак реализације  

Фаза 4 Датум посете локацији  

Фаза 4 Датум завршетка реализације ове фазе  

Навести организацију која је верификовала извештај Фазе 4  

4.7 Временски период  

Цена Фазе 4 – Планирана ремедијација  

Временски период извођења Фазе 4 навести у месецима 

Наручилац Фазе 4  

Извршилац Фазе 4  

 

 

 

 

 

 



Образац 5  

 Спроведена ремедијација - Фаза 5 

Одговорити и/или означити тачан одговор 

ПИТАЊЕ БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ 

5.1 Примена ремедијационе технике на изворе загађења  

За сваки извор загађења 

одабрати ремедиациону 

технику на основу питања  

Hotspot/место настанка загађења  

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Закопани отпад 

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Земљиште 

 

 

 

 

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 
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☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Гасови у земљишту 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта и мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман,  

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Подземне воде 

☐Задржавање и изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Течности мање густине од воде - LNAPL 
☐Задржавање и изоловање, 

мониторинг и континуирана 
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контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта и мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Течности веће густине од воде - DNAPL 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Седимент 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 
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☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Објекти 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Друго  

5.2 Дужина трајања ремедијације У месецима 

Утврђивање хитних мера ремедијације  

Примена хитних мера ремедијације  

Утврђивање краткорочних мера за смањење ризика  

Примена краткорочних мера за смањење ризика  

Утврђивање средњорочних мера за смањење ризика  

Примена средњорочних мера за смањење ризика  

Утврђивање дугорочних мера за смањење ризика  

Примена дугорочних мера за смањење ризика  

5.3 Врста и вредност уговора  Навести вредност уговора 

☐Уговор којим се утврђују трошкови појединачних ставки  

☐Уговор према Пројектном задатку   

☐Уговор заснован на резултатима  

☐Друго  

Да ли је потребно радити Фазу 6 Да/Не 

5.4 Извор података  

Фаза 5 Извор података  

Фаза 5 Почетак реализације  

Фаза 5 Датум посете локацији  

Фаза 5 Датум завршетка реализације ове фазе  
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Навести организацију која је верификовала извештај Фазе 5  

5.5 Временски период  

Цена Фазе 5 – Спроведена ремедијација  

Временски период извођења Фазе 5 навести у месецима 

Наручилац Фазе 5  

Извршилац Фазе 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац 6 

 Мониторинг након спроведене ремедијације - Фаза 6 

Одговорити и/или означити тачан одговор 

ПИТАЊЕ БЛИЖЕ ОБЈАШЊЕЊЕ 

6.1 Означи ремедијациону технику након које се 

спроводи мониторинг и континуирана контрола 

 

Hotspot/место настанка загађења  

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Закопани отпад 

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Земљиште 

☐Задржавање, изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 
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земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Гасови у земљишту 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта и мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман,  

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Подземне воде 

☐Задржавање и изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Течности мање густине од воде - LNAPL 
☐Задржавање и изоловање, 

мониторинг и континуирана 

контрола 
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☐Природна разградња, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта и мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Течности веће густине од воде - DNAPL 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Седимент 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 
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☐Уклањање и третман ван 

локације 

Објекти 

☐Задржавање, изоловање и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Природна разградња и 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Ограничење коришћења 

земљишта, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐In situ биолошки или хемијски 

третман, мониторинг и 

континуирана контрола 

☐Испумпавање и третман, 

мониторинг и континуирана 

контрола 

☐Уклањање, премештање за 

третман на локацији 

☐Уклањање и третман ван 

локације 

Друго  

6.2 Врста и вредност уговора  Навести вредност уговора 

☐ Уговор којим се утврђују трошкови појединачних ставки  

☐Уговор према Пројектном задатку  

☐Уговор заснован на резултатима  

☐Друго  

☐Процењени број година за потребан мониторинг  

6.3 Процена трошкова мониторинга на годишњем нивоу РСД (RSD) (EUR) 

Процена трошкова мониторинга током прве године  

Процена трошкова мониторинга током друге године  

Процена трошкова мониторинга током треће, четврте и пете  

године 

 

Процена годишњих трошкова мониторинга од пете године  

до завршетка Фазе 6 

 

Укупна цена трошкова  

6.4 Извор података  

Фаза 6 Извор података  

Фаза 6 Почетак реализације  

Фаза 6 Датум посете локацији  

Фаза 6 Датум завршетка реализације ове фазе  

Навести организацију која је верификовала извештај Фазе 6  

6.5 Временски период  

Цена трошкова закључно са Фазом 6  

Процена трошкова након завршетка Фазе 6   
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Временски период извођења  навести у месецима 

Наручилац   

Извршилац   

 

 


