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1. Статистичка основна и 
укупна слика



Извори података

• Попис пољопривреде из 2012. године: 632.000 домаћинстава и 
правних лица

• Анкета о структури фарми за 2018. годину: 120.000 домаћинстава (и 
правних лица)

• Мин. 0,5 ha и / или производња за тржиште и / или значајну стоку
• Специјална анализа наводњаваних газдинстава и наводњаваних 

усева
• Подаци о свим фармама и усеви за поређење наводњаваних са 

ненаводњаваним
• Н.Б. 2011-12 имао је 20% мање кише него обично, 2017-18 имао је 

20% више. 



Свеукупни пораст наводњавања од 2012 до 2018
92% пораст у броју газдинстава која наводњавају;

60 % раста у површинама под наводњавањем

Газдинства која 
не наводњавају

Газдинства која  
наводњавају



Број зајмова за опрему за наводњавање одобрених од стране МПШВ, 2016-2018
3500 зајмова је дато, док је број газдинстава које наводњавају повећан за 89000

2700 зајмова је био за систем кап по кап, док је коришћење ове методе код газдинстава повећан за 22700

Чувањем

Резервоари Танкови Мотори Пумпе за 
наводње

Пумпањем Апликацијом

Прскалице Кап по 
кап

Анти 
фрост сис.

Феригацион
и сис.за 

пластенике



2. СТРУКТУРА ФАРМИ И МАРКЕТИНГ



Дистрибуција величине газдинстава на онсову броја, 2018 у односу на 2012
Број пољоп.газдинстава је опао за 11%  са 632000 на 564000

Главни пад је у веома малим газдинствима (< 1 ha); главни пораст газдистава од 5-50 ha



Дистрибуција величине газдинстава на онсову површине, 2018 у односу на 2012
Просечна величина порасла је за 13% са 5,4 ha на 6,2 ha

Површине од 5-50 ha су се повећале; веће површине и мање од те су се смањиле



Процењена површина према величини газдинства и тржишним правцима, 2018 у односу на 2012
Површина земљишта које се углавном обрађује за продају порасла је са 91% на 92%

Већином 
продат

Већином 
конзумиран



3. ИЗВОР ВОДЕ



Број газдинстава према извору наводњавања, 2018 у односу на 2012

Подземна вода 
на имању

Подземна вода

водовод Површинска 
вода на имању

Подземна вода 
ван имања

Подземна вода

наводњавање

Непознат 
извор



Подземна вода 
на имању

Подземна вода

водовод Површинска 
вода на имању

Подземна вода 
ван имања

Површинска вода

наводњавање

Непознат 
извор

Наводњавана површина према извору воде, 2018 у односу на 2012
Од 60000 хектара повећања наводњаваних површина,

31000 ha долази од подземне воде на имању,
15000 ha од површинске воде ван имања



Наводњавана површина према величини газдинства и извору воде, 
2018 у односу на 2012

Подземна вода је главни извор за фарме до 50 хектара
површинска вода ван имања је главни извор за газдинства преко 50 хектара

Друго

Водовод

Површинска ван

Површинска на

Подземна на имању



Удео наводњаваних површина према извору и региону, 2018
Војводина има велики удео површинске воде ван имања као извора, углавном из ДТД система

Друго
Водовод
Површинска на
Површинска ван
Подземна на имању

Београд              Јужни и источни          Шумадијски и Запдни

Централна Србија Војводина



Подземна на
Површинска на
Површинска ван имања
Водовод
Друго

Београд       Јужни и источни      Шумадијски и Запдни

Централна Србија

Просечна наводњавана површина према извору воде, 2018
Просечна површина која се снабдева површинском водом ван имања је мала у већини региона (0,3-1,7 

хектара), али велика у Војводини (24 хектара), углавном захваљујући ДТД систему.

Војводина



4. МЕТОДЕ НАВОДЊАВАЊА



површинска
прскалице Кап по кап 

Под 
притиском

Прскалице и 
кап по кап микс

Број газдинстава према методи наводњавања, 2018 у односу на 2012
Укупан број наводњаваних газдинстава повећао се за 91% са 97000 на 186000

Број оних који користе површинско и кап по кап се удвостручио.
29% наводњаваних газдинстава користе под притиском наводњавање у 2018.



површинско
прскалице Кап по кап 

Под притиском 
наводњавање

Прскалице и 
кап по кап микс

Број газдинстава према методи наводњавања, 2018 у односу на 2012
Укупна наводњавана површина повећала се за 60 % оса 100000 на 160000

Површине под методом површинско и кап по кап су повећане; површине под методом прскалице су 
опале за 49% од наводњаваних површина које користе притисак у 2018.



Непознат изворПодземна вода

Површинска вода 
на имању

Површинска вода 
ван имања

Површинска вода

наводњавање

Подземна вода на 
имању

водовод

Микс
Прскалице и кап по кап
Кап по кап
Прскалице
површинско



Резиме (1)

• Велике фарме; Војводина; углавном површинске 
воде ван имања; наводњавање прскалицама и друге 
методе;

• Мале фарме; свуда; углавном подземне воде; кап по 
кап и друге методе;

• Површско наводњавање је честа појава у свим 
регионима и на свим величинама фарми.



5. Усеви
ненаводњаване и наводњаване површине 

под усевима



Посејане површине према усевима, 2018 у односу на 2012
Искључујући „крмно биље и остало“ које су различито дефинисани у две године.

Укупна посејана површина je kонстантна 2,3 m ha; површина под кукурузом и шећерном репом је смањена;
Остале житарице, уљана репа, сунцокрет, поврће и воће су повећане.

Уљана 
репица

житарице

Остале 
житарице

легумино
зе

кукуруз сунцок
рет

Шећерна 
репа

Остале обрадиве кромпир поврће воће виноград



Комбинација усева на основу величине газдинства, 2018
Житарице и крмно биље су на газдинствима свих величина; остале обрадиве углавном на газдинствима 

преко 10 хектара.
Високо вредновани усеви заузимају 28 % површине мањих газдинстава,

Смањењујући се на 2% на великим газдинствима

Виноград
Воће
Поврће
Кромпир
Остале обрадиве
Житарице
Крмно биље и друго



Наводњавана површина према усевима, 2018 у односу на 2012
Укупна наводњавана површина је порасла за 60% са 100000 хектара на 160000.

Велики пораст је под поврћем, воћем и осталим житарицама; смањујући се  под шећерном репом.
Привидно смањење  у кукурузу је барем делимично везано за крмне житарице које је 2012 обухватало, а 

2018 не

кукуруз Остале 
житари
це

житарице

легум
инозе

Шеће
рна 
репа

Уљан
а ре.

сунцок
рет кром

пирОстале обрадиве
повр
ће

Крмно
и
остало воће

виног
рад



Комбинација усева према величини газдинства, 2018
Газдинства до 50 хектара користе 72% од њихове наводњаване површине за наводњавање високо 

вреднованих усева
Фарме преко 50 хектара само 25 % од њихове наводњаване површине

Виноград
Воће
Поврће
Кромпир
Остале обрадиве
Житарице
Крмно и друго



Површине наводњаваног воћа и поврћа по регионима
Наводњавање воћа се повећало за 140% са 13000 на 32000 хектара
Наводњавао поврће се повећало за 150% са 20000 на 50000 хектара

Површине под наводњаваним воћем порасле су  највише у Шумадији и Западној Србији; поврће свуда

Воће 2012
Воће 2018
Поврће 2012
Поврће 2018

Београд               Јужна и Источна Србија          Шумадија и Западна Србија            Војводина

Централна Србија                                                                             Војводина



5. Усеви
Удео површине под ненаводњаваним и 

наводњаваним усевима



Житарице   остало обрадиво   кромпир    поврће    крмно и друго     воће             виноград

Удео групе усева у наводњаваним површинама, 2018 у односу на 2012
Само се поврће наводњава више од 25%.

Велики пораст у уделу наводњавања је у поврћу, воћу и (из веома мале базе) винограду.
4,6 % свих земљишта се наводњава у 2018, подижући се до 6% без „крмног биљеа и другог“



Удео ниско вреднованих усева у наводњаваним површинама, 2018 у односу на 2012
Веома мали удео кукуруза, осталих житарица и сунцокрета се наводњава,

За остале удео се повећава у свим случајевима

Кукуруз           остале житарице  легуминозе        уљана реп.       сунцокрет        шећерна реп.
житарице                                                                               друге обрадиве



Наводњавана површина, број наводњаваних имања и просечна наводњавана површина  према 
усеву, 2018

Наводњавање житарица је осредње према броју газдинстава (1000), на претежно малим површинама;
Индустријско биље се наводњава на малом броју газдинстава (десет или  сто) на великим површинама (десетине хектара);

Кромпир, поврће и воће се наводњава на великом броју газдинстава (десетине хиљада) на веома малим површинама (делови 
хектара) са већим или мањим узгајивачима у сваком случају

П
р

о
се

чн
а 

н
ав

од
њ

ав
ан

а 
п

о
вр

ш
и

н
а 

п
о

 г
аз

д
и

н
ст

ву

Н
ав

о
д

њ
ав

ан
а 

п
о

вр
ш

и
н

а 
и

л
и

 б
р

о
ј г

аз
д

и
н

ст
ав

а 
ко

ја
 н

ав
о

д
њ

ав
ај

у

Кукуруз    друге жит.    Легуми.  уљана реп. сунцокрет   шећерна реп.

Житарице                                          остало обрадиво                       кромпир    поврће      воће    виноград

Просечна наводњавана површинаБрој 
газдинстава

Укупно наводњавана 
површина



Кукуруз    друге жит.    Легуми.  уљана реп. сунцокрет  шећерна реп.

Житарице                                          остало обрадиво                       кромпир    поврће      воће    виноград

Киша
наводњавано

Ненаводњаване и наводњаване површине на газдинствима са системо за наводњавање, 2018
Газдинства са наводњавањем су порасла укупно 728000 хектара (искључујући „крмно и остало биље“)

од тога 141000 хектара (19%) је наводњавано.



5. Усеви
Нводњаване површине усева према извору 

воде и методама наводњавања



подземна вода на пољу            водовод                   површинска на пољу      површинска ван поља
подземна                                                                    површинска

наводњавано

Крмно и друго
Виноград
Воће
Поврће
Кромпир
Остало обрадиво
житарице

Наводњавана површина под различитим усевима према извору воде, 2018 
у односу на 2012

Велики пораст у наводњавању је у воћу и поврћу, са екстра 30000 хектара наводњаваних из подземних 
вода на имању и 10000 хектара из површинских вода ван имања



Наводњавана површина под различитим усевима према методи наводњавања, 
2018 у односу на 2012

Постоји повећање у површинама под свим усевима са свим методама наводњавања, ал смањење у 
површинама под житарицама и осталим обрадивим које користе системе под притиском

То може довести до закључка да су газдинства која су користила притисак прешла на усеве веће вредности

Крмно и друго
Виноград
Воће
Поврће
Кромпир
Остало обрадиво
житарице

површинско                                 притисак                                 микс
наводњавано



Метода наводњавања према типу усева- удео у површинама, 2018
Искључујући газдинства која користе оба и површинско и под притиском

Кромпир, житарице, крмно и друго обрадиво користи углавном површинско и прскалице;
Виноград, поврће и воће користи углавном површинско и кап по кап.

Под притиском- прскалице и кап по кап
Под притиском- кап по кап
Под притиском- прскалице
Површинско

наводњавање

кромпир      житарице   крмно и др   др обрадиво  виноград    поврће          воће 



Резиме (2)

• Велике фарме; Војводина; углавном површинске 
воде ван газдинства; наводњавање прскалицама и 
другим методама;

• Мале фарме; свуда; углавном подземне воде; кап по 
кап и друге методе; воће високе вредности и 
поврће;



6. Вода



Количине воде за наводњавање, 2018 у односу на 2012
Процењено је да је укупна количина порасла за 196 МСМ (85 %) са 230 на 426 МСМ;

Са повећањем у подземној води за 129 МСМ (94 %) са 137 на 266 МСМ и 
Површинској за 58 МСМ (65 %) са 89 на 147 МСМ

Подземна вода                         водовод               површинска вода         површинска вода         друго
На имању                                                                  на имању                        ван имања

Подземна вода                                            површинска вода                           непознат извор



Подземна вода                                  водовод                                површинска вода              површинска вода         
На имању                                                                                             на имању                ван имања 

Подземна вода                                            површинска вода                           

Удео укупне количине воде за снабдевање према извору, 2018 у односу на 2012
Искључујући „друго“ као извор воде

Зависност од подземне воде је порасла са 61 на 64%
Зависност од површинске воде је опала са 39 на 36%



Просечно наводњавана површина и процењено коришћење воде по 
наводњаваном газдинству, 2018

Просечно наводњавана површина и процењено коришћење воде за 168000 наводњаваних газдинстава до 
10 хектара опало је испод 1 ha/ 2500 m3 за које се мора издати квалитет воде.

Имамо 875 наводњаваних газдинстава преко 50 ha, група где је просечно коришћење воде знатно

Просечно наводњавана повр.
Процењена вода по газдин.



Интензитет коришћења подземне воде

• Укупна подземна вода коришћена за наводњавање= 
266 MCM

• Укупна површина изнад 500 m (сви корисници)= 5.23 
m ha 

• просечна употреба подземних вода за наводњавање

= 51 m3/ha 

= 5 mm



Просечнo годишње одвајање за таксе по газдинству, 2018
Израчунато од корисника воде из Анкете Структура пољопривредних газдинстава х тренутна такса кад би 

све фарме биле посматране- или површинске воде без коришћења било каквих јавних система



Приближна укупна количина воде коришћена од стране усева, 2018 
у односу на 2012

Велики пораст искоришћене воде је била од стране поврћа и воћа са малим порастом кос 
осталих житарица, крмног биља и других усева

кукуруз             друге 
житарице

житарице                        остале           кромпир         поврће            крмно и        воће            виноград
обрадиве                                                        друго



процењена анализа укупне потрошње воде по усевима, 2018
(врло приближна)

ОКо 68 % од воде за наводњавање је коришћено за усеве веће вредности. 

Крмно и остало, 40 МСМ, 9%

Виноград, 2 МСМ, 1 %

Воће, 114 МСМ, 27 %

Поврће, 152 МСМ, 36 %

Кромпир, 16 МСМ, 4 %

Остале обрадиве, 18 МСМ, 4 %

Житарице и друге житарице, 
27 МСМ, 6 %

Житарица Кукуруз, 56 
МСМ, 13 %



7. Излазна вредност



Стандардни аутпут за главне групе усева у Србији, 
наводњаваних/ненаводњаваних и Север/Југ, 2018

Ненаводњавани – РС1
Ненаводњавани – РС2
Наводњавани – РС1
Наводњавани – РС2



Укупна вредност аутпута усева 
наводњаваних/ненаводњаваних,2018 у односу на 2012
(Израчунато са 2018 







Закључак (1) Врло позитиван тренд

• 60% повећања наводњаваних површина у последњих 6 
година

• експанзија скоро у потпуности за усеве високе вредности 
и већина воде која се користи je за усеве високе 
вредности 

• У Србији мале фарме имају предност јер имају радну 
снагу за узгој усева високе вредности 

• већина пољопривредника наводњавање обавља 
користећи сопствене ресурсе без оптерећења за пореске 
обвезнике 



Закључак (2) Посматрано подручје

• употреба подземних вода рапидно расте, у већини 
случајева то вероватно неће представљати проблем;

• али постоје области у којима је прекомерно 
захватање већ евидентно, политика водних ресурса 
треба да се усредсреди на њих.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


