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Кључне поруке и цифре
У Србији корисници воде за наводњавање (газдинства) плаћају накнаду за коришћење вода за
наводњавање (трошак ресурса) и накнаду за коришћење водних објеката и система у јавној својини (пренос
или дистрибуција).
Основица накнаде за коришћење површинских и подземних вода (трошак ресурса) је:
1) количина захваћене, односно испоручене воде изражена у метрима кубним (м3), када
постоје уређаји за мерење количине захваћене, односно испоручене воде - тарифа за
ангажовани капацитет;
2) пројектовани капацитет захваћене воде на водозахвату изражен у метрима кубним (м 3),
када не постоје уређаји за мерење количине захваћене воде - тарифа за ангажовани
капацитет;
3) површина пољопривредног земљишта које се наводњава, изражена у хектарима (ха), када
не постоји могућност мерења количине испоручене воде - тарифа за инсталисани
капацитет.
Газдинства која користе воду за наводњавање која им се испоручује преко водних објеката и система у
јавној својини, поред накнаде за коришћење вода као природног ресурса, плаћају и накнаду за коришћење
водних објеката и система у јавној својини.
Ова накнада варира и зависи од тога који водни објекти се користе, да ли се користи пумпа високог
притиска и врсте система у јавној својини:
1) водни објекти мелиорационих система за наводњавање, укључујући и накнаду за коришћење црпне
станице високог притиска;
2) водни објекти Хидросистема "Дунав-Тиса-Дунав";
3) објекти регионалних система за наводњавање и други водни објекти на територији АП Војводине.
Ове накнаде се плаћају или по површини наводњаваног пољопривредног земљишта или по количини
употребљене воде (тамо где су уграђени мерни уређаји).
Ако се накнада плаћа по површини наводњаваног пољопривредног земљишта, накнада варира у
зависности од врсте пољопривредне културе која се наводњава (само на територији АП Војводине).
Постоје две различите накнаде за:
-

повртарске културе, воћњаке и друге вишегодишње засаде
остале пољопривредне културе

Колективно наводњавање није развијено у Србији, осим неколико спорадичних примера (удружења
корисника вода), који дистрибуирају воду за наводњавање до пољопривредних парцела пољопривредника
(чланова удружења корисника вода). До сада није у посебна накнада за дистрибуцију воде, осим што се
плаћа електрична енергија која се користи за дистрибуцију воде.
Око 30% газдинстава плаћа накнаду према количини потрошене воде, док 70% газдинства плаћа накнаду
према површини наводњаваног пољопривредног земљишта.
Газдинства плаћају накнаду за коришћење вода за наводњавање за око 40% наводњаваног пољопривредног
земљишта (на основу најновијих статистичких података о наводњавању из 2018. године), док углавном
мања газдинства не плаћају накнаду за коришћење вода за наводњавање. Међутим, газдинства која плаћају
накнаду за коришћење вода за наводњавање чине само 0,00089% свих газдинстава која наводњавају
пољопривредно земљиште.
Не постоји разлика у цени воде за наводњавање у зависности од квалитета воде за наводњавање (иста цена
се плаћа за сву воду погодну за наводњавање, односно цена воде одличног квалитета не разликује се од
цене воде доброг (или задовољавајућег) квалитета.
У централном делу Србије земљиште се углавном наводњава из подземних вода, док се на територији
Војводине углавном наводњава из површинских вода (река и канала).
У поређењу са земљама у региону (цена природних ресурса) и неким земљама ЕУ, цена воде за
наводњавање у Србији је најнижа.

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије

2

Доминантан извор воде за наводњавање (по количини потрошене воде) у Србији су подземне воде (69%),
а по површини наводњаваног земљишта површинске воде (55%).
Укупан годишњи отицај домицилних вода на територији Србије износи 500 м³/с, односно 16 милијарди м³.
Десет пута већа количина воде (162,5 милијарди м³) дотиче у Србију из суседних земаља највећим рекама
које теку кроз Србију - Дунава, Саве, Тисе, Дрине, Нишаве и Тимиша. Водни ресурси су неравномерно
распоређени у различитим деловима Србије. Планински делови Србије су најбогатији водом, посебно
западни и југозападни део Србије. Процењени потенцијал подземних вода у Србији је 67,13 м³/с (то је 1,2%
укупне количине воде у Србији, односно 13,4% количине домицилних вода), али око 30% подземних вода
се већ користе за водоснабдевање и пре свега су намењене за снабдевање водом (осим подземне воде прве
издани).
Због климатских промена је неопходно размотрити примену технологија за наводњавање које користе што
мање воде приликом планирања изградње нових система за наводњавање.
Воде у Србији нема у изобиљу, али уз адекватно управљање водним ресурсима може се обезбедити
довољно воде за наводњавање у будућности. У том случају, ће цена воде за наводњавање у великој мери
да зависи од трошкова изградње и одржавања објеката (укључујући цене енергије) за транспорт воде до
корисника, а цена воде која је већ испоручена кориснику углавном ће зависити од извора енергије за
наводњавање (дизел, електрична енергија, соларна енергија, гравитација).
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УВОД

1
1.1

Циљ техничког документа

Овај технички документ пружа елементе за дискусију о законском оквиру којим се уређују цене воде за
наводњавање и одводњавање у Србији и има за циљ да послужи као полазна основа за подстицање
дискусије о цени воде за наводњавање са различитим заинтересованим странама у Србији.
Анализа из овог документа нема за циљ успостављање приступа за економску анализу која помаже у
утврђивању цена воде. Стога је комплементарна анализи из техничког документа 5 о економским
могућностима, покретачима вредности и кључним ризицима јавних и приватних улагања у наводњавање.
Овај технички документ пружа основне информације о уобичајеним приступима формирању цена воде за
наводњавање и упоређује их са законским приступом и уобичајеном праксом у Србији. Такође упоређује
цене воде за наводњавање у неким европским земљама да би се утврдило колико цене воде у Европи
заправо одражавају повраћај трошкова коришћења вода како је одређено Оквирном директивом о водама1.
Кључне препоруке тичу се потребе за детаљном економском анализом и широким консултацијама са
заинтересованим странама да би се утврдиле цене воде које делотворно промовишу ефикасно коришћење
ресурса.

1.2

Улога ценовних политика у управљању водама

Вода је често оскудан ресурс који треба ефикасно и одрживо користити у складу са нивоом оскудице и
наменом у сваком појединачном случају.
Утврђивање накнада за воде је један од инструмената који се често користи за промовисање
оптималне употребе ресурса, не само водних ресурса већ и осталих ресурса - земљишта, радне снаге,
капитала и енергије који се користе у наводњаваној пољопривреди (економска функција). Главни циљ
расподеле и утврђивања висине накнада за водне ресурсе је да се осигура да се користе у најбољем
интересу друштва у целини, укључујући домаће потрошаче, пољопривреду, индустрију, хидроенергију,
пловидбу, рекреацију и животну средину. За оптималну расподелу, накнада за водне ресурсе треба да буде
једнака „опортунитетном трошку“ тих ресурса.2 Ако воде има у изобиљу, па је њен опортунитетни трошак
нула, онда би и накнада за воде требало да буде нула.
Поред тога, накнаде које се наплаћују за воду могу да омогуће повраћај трошкова везаних за њено
управљање. Трошкови управљања водама (улагање, одржавање и рад) настају по основу снабдевања (за
намене у домаћинствима, индустрији и пољопривреди), и по основу одводњавања и заштите од поплава
(финансијска функција). Поред тога, влада може да одлучи да уведе ниску накнаду да би повећала приход,
али се на тај начин испуњава фискални или дистрибутивни циљ и не доприноси непосредно економској
ефикасности или финансирању управљања водама.
У случајевима када воде углавном има у изобиљу (тј. њена употреба не утиче на туђу употребу или
животну средину, опортунитетни трошак је нула) и када се користи за наводњавање култура са ниском
додатом вредношћу, њена цена може да одражава само трошкове повезане са управљањем. У неким

1

Наводњавање се мора посматрати као агротехничка мера која се користи за повећање приноса пољопривредних
лултура (и за гајење других култура (после сетве/жетве)) и као захтев (можда најважнији) за промену структуре
сетве. Накнада за коришћење воде за наводњавање, осим што доприноси плаћању трошкова снабдевања, има важну
улогу у одређивању да ли ће пољопривредник инвестирати у наводњавање или не, или да ли ће се инвестиција у
изградњу система за наводњавање исплатити и у ком року се може очекивати поврат на инвестицију.

2

Студија аутора Castellano et al. (2008) у региону Наваре, утврдила је да је еколошка вредност, која произилази из
просечних еколошких трошкова који интернализују вредност свих спољних утицаја на животну средину
генерисаних потрошњом воде за наводњавање, 0,0601 ЕУР/м3. Привреда Наваре има способност да интернализује
трошкове заштите животне средине и социјалне трошкове воде. Повећањем актуелне цене воде за пољопривреду
за 0,0375 ЕУР/м3 - оптимална социјална цена – интернализује се 65,67% трошкова заштите животне средине воде,
док повећање од 0,0601 ЕУР/м3 гарантује потпуну интернализацију трошкова заштите животне средине,
одржавање регионалног богатства и губитак 200 13 радних места. Повећање цене од 0,0975 ЕУР/м 3 резултирало
би варијацијом регионалног БДП-а од -0,31% (16,88 милиона ЕУР). Запосленост би се смањила за око 400 радних
места. У тим случајевима, владе могу радије да трошак интернализују новцем пореских обвезника него повећањем
цена воде. (ОЕЦД, 2010).
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случајевима, када је аргумент да је друштвена корист снабдевања водом за наводњавање већа од прихода
који се наводњавањем остварују на наводњаваним газдинствима, цена воде се може и субвенционисати.
Тамо где воде има мало, или је има у изобиљу али је доступна само ограничена количина земљишта
погодног за наводњавање, тела надлежна за воду могу да одлуче да желе да повраћај трошкова
коришћења воде буде максималан (или повраћај наводњавања земљишта). Ако се већи „опортунитетни
трошкови“ уграде у цену воде, узгајање усева са ниском додатом вредношћу може да постане неоправдано,
чиме се подстиче употреба расположивог земљишта за културе које могу да надокнаде трошкове воде.
У пракси се расподела и утврђивање висине накнада за воде временом развијају, а различите групе
корисника стичу формална водна права која имају политичку тежину, иако немају правни основ и
нису економски оптимална. Поред тога, пољопривредници не морају увек да праве економски
„рационалне“ изборе јер су везани за одређену културу или ланац вредности чији ризици и тржиште су им
познати. Стога систематска анализа понуде, тражње, расподеле и утврђивања висине накнада могу да буду
корисно средство за проверу да ли је пракса превише одступила од оптималног, па су потребне реформе
или додатне врсте подстицаја за побољшање управљања/коришћења вода. Такође може бити врло корисна
приликом планирања новог система за наводњавање, пре него што се повећају очекивања и успоставе
водна права.
У конкретном случају Србије, то значи да је неопходно идентификовати различите зоне у којима се
утврђивање накнада за воде врши у зависности од контекста. Овај принцип је већ садржан у Европској
оквирној директиви о водама (ОДВ) и праву Републике Србије. У наставку је дат кратак опис ове две
кључне норме и начина на који се примењују у Европи и Србији. Технички документ се завршава неким
препорукама о даљој анализи могућности за утврђивање висине накнада за „услуге у области вода“ у
Србији.

2
2.1

ПОСТАВЉАЊЕ ОКВИРА ЗА АНАЛИЗУ
Утврђивање накнада за воде и Европска оквирна
директива о водама (ОДВ)

Оквирна директива о водама заснива се на концепту „услуга у области вода“, који је детаљно
дефинисан у водичу WATECO групе (2003), и потпуном повраћају трошкова тих услуга. Трошкови
укључују трошкове одржавања и рада инфраструктуре за управљање водама и водоснабдевање, као и сам
трошак ресурса. Оквирна директива о водама утврђује да треба да се спроводе национални програми да би
се надокнадили ови трошкови. Повраћај трошкова услуга у области вода, при чему они који имају користи
од употребе воде (као ресурса или места за испуштање отпада) плаћају такве услуге, укључујући трошкове
заштите животне средине, који су тренутно повезани са трошковима санације. Конкретно, ОДВ
идентификује три категорије трошкова наводњавања (ЕК, 2003):
 Финансијски трошкови (тј. потпуни трошкови снабдевања): укључују трошкове пружања и
администрирања ових услуга. Укључују све трошкове рада и одржавања, као и капиталне
трошкове (плаћање главнице и камата) и стопу приноса капитала по потреби).
 Трошкови ресурса: су трошкови пропуштених прилика које друге намене трпе услед
исцрпљивања ресурса изнад његове природне стопе пуњења или опоравка (нпр. повезано са
прекомерним захватањем подземних вода).
 Трошкови заштите животне средине: су трошкови штете коришћења вода по животну средину и
екосистеме и штете коју корисници воде наносе животној средини (нпр. смањење еколошког
квалитета водних екосистема или заслањивање и деградација продуктивних земљишта).
ОДВ препознаје да се ови трошкови мењају на националном нивоу и прописује, посебно за
наводњавање, да се водним ресурсима управља на интегрисаном нивоу слива (који обухвата и површинске
и подземне ресурсе). То значи да се директиве о управљању водама, укључујући оне о утврђивању накнада
за воде, могу дефинисати на поднационалном нивоу у зависности од различитих начина повраћаја
трошкова у сваком контексту.
Поред тога, програми у области вода, укључујући дефинисање цена вода, морају се доносити уз
учешће заинтересованих страна у процесу планирања и доношења одлука, с обзиром на то да, као што
је претходно поменуто, утврђивање накнада за воде није једноставан процес.
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Као резултат тога, у пракси имамо пољопривредне тарифе за воду које су прилично хетерогене у
разним земљама, регионима, па чак и унутар региона. Медитеранске земље, попут Француске,
Португалије, Италије и Шпаније, примениле су различите пореске системе за коришћење воде за
пољопривредне намене да би повратиле трошкове услуга уређења, складиштења и управљања водама на
нивоу слива са различитим нивоима повраћаја трошкова. Француска, Португалија и Италија су увеле порез
на коришћење воде који се примењује на било који извор воде (површинске или подземне воде) као
инструмент за подстицање уштеде воде и интернализацију трошкова заштите животне средине и трошкова
ресурса у сектору наводњавања. Са друге стране, северноевропске земље (укључујући Холандију, Немачку
и Данску) немају фискалне инструменте повезане са коришћењем вода за пољопривредне намене (као ни
за ресурсе површинских или подземних вода) (ОЕЦД,2010).
И цене воде су различите у различитим земљама. На пример, накнаде за инсталисани капацитет обично се
утврђују по култури; 2015. године у Грчкој су разлике у цени воде биле у распону од 90 до 210 ЕУР/ха.
Поред тога, то што су ценовне политике усклађене са ОДВ не значи аутоматски да се и примењују у пракси.
У случају Кипра, накнаде за ангажовани капацитет повећавају се за 41%, док су фиксне накнаде за
инсталисани капацитет готово утростручене. Међутим, ови износи се још увек не наплаћују корисницима
вода за наводњавање због недостатка политичке воље да им се наметну додатни трошкови јер
пољопривредници пораст цена воде за наводњавање доживљавају као казну (Molden et al. 2010; Levidow et
al.2014). На пример, пољопривредници у региону Алентежу (Португалија) лобирали су код власти да
одложе повећање цена воде која се користи за наводњавање у правцу потпуног повраћаја трошкова, пошто
су раније плаћали ниску цену воде утврђену на само 30% потпуног повраћаја трошкова (Levi-dow et al.
2014).
Унутар Балкана такође постоји врло хетерогена примена цена воде. Цена воде за наводњавање у
Хрватској зависи од квалитета воде за наводњавање и њеног извора (површинске или подземне воде), али
је цена иста у свим регионима за исти квалитет и извор. Цена воде за наводњавање у Босни и Херцеговини
је идентична за површинске и подземне воде, као и за све регије.
Поред тога, као резултат ових сложених географских, техничких и институционалних фактора 3,
тарифне структуре се примењују готово искључиво на површинске воде и ретко одражавају
релативну оскудицу воде.

2.2

Кључни аспекти који утичу на изборе Републике Србије у погледу
управљања водама и утврђивања накнада

Наводњавање је највећи корисник воде у ЕУ и показује велику варијабилност – потребна количина се
повећава од умерене климе на северу до полуаридне климе на југу. Удео наводњаваног земљишта у
укупној површини коришћеног пољопривредног земљишта у ЕУ-27 износи 6,7%, али је оно углавном
концентрисано у медитеранском региону који покрива 8,49 милиона ха или 85% укупне површине
наводњаваног земљишта ЕУ-27.
У Србији се, према званичним подацима (РЗС), наводњава само 159.587 ха, што је 4,6% укупне
површине коришћеног пољопривредног земљишта или 5,1% укупне површине коришћеног обрадивог
пољопривредног земљишта4. То Србију сврстава у групу европских земаља са великим количинама
падавинама током година и због тога је далеко мање зависна од наводњавања. Такође је међу земљама у
којима се опажа вишак воде који узрокује веће економске трошкове од несташице воде. Као резултат тога
њена улагања у заштиту од поплава (као и њени трошкови рада и одржавања) историјски су увек била
много већа за одводњавање него за наводњавање5.
У следећем делу дат је кратак приказ главних карактеристика прописа о утврђивању накнада за
воде у Србији поредећи их са примерима из наведених земаља ЕУ. Разматра се и како се зонирање којим
се успостављају различити механизми утврђивања накнада за воде у Србији поклапа са зонирањем
предложеним у овој серији техничких докумената у погледу могућности за наводњавање.

3

Не само да су процена и постизање договора о трошковима заштите животне средине и трошковима ресурса, већ
је и мониторинг коришћења подземних вода нарочито изазован (видети технички документ 2).

4

Регистровани корисници који плаћају накнаду за коришћење вода за наводњавање власници су само 2,1% укупно
коришћеног обрадивог пољопривредног земљишта.

5

Видети детаљније информације о буџетским расходима управљања водама у техничком документу 2
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На крају, у последњем делу биће представљене неке потенцијалне области истраживања које могу
да обезбеде информације за прилагођавање постојећих механизама утврђивања накнада за воде да
би постали делотворнији у погледу промовисања потпуног повраћаја трошкова ,,услуга у области вода''.

Слика 1. Уео наводњаваних површина у КПЗ према НУТС 2 регионима, ЕУ-28

3

ПРАВНИ ОКВИР ЗА
УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДА ЗА
ВОДЕ У СРБИЈИ

Србија усклађује своје законодавство са законодавством ЕУ и стога је њен правни оквир делимично
усклађен са ОДВ јер настоји да промовише ефикасно коришћење водних ресурса подстичући кориснике
да буду одговорни за утицаје својих активности на способност државе да пружа „услуге у области вода“.
Закон о водама6 уређује воду као природни ресурс у својини Републике Србије. Закон стипулира да је
свако ко користи водно добро и водни објекат, односно водни систем, као добро од општег интереса, дужан
да за његово коришћење плати реалну цену.
Законом о накнадама за коришћење јавних добара 7 уређују се накнада за коришћење воде за
наводњавање и накнада за коришћење водних објеката и система у јавној својини. Исти Закон
уређује и накнаду за одводњавање. Накнаде се изменама и допунама Закона о накнадама за коришћење
јавних добара усклађују годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра
претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности
послови статистике.
Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине 8 утврђује се да су оснивање јавног
предузећа за газдовање водама, доношење планова управљања водама, активности управљања водама,
издавање водопривредних аката и инспекцијски надзор на територији АП Војводине поверени
управљачким телима АП Војводине.

6

Службени гласник РС, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018

7

Службени гласник РС, бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019

8

("Службени гласник РС, бр", No. 99/2009 и 67/2012 – Одлука Уставног суда)
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3.1

Ланац водоснабдевања: нивои које треба размотрити у
Србији ради потпуног повраћаја трошкова

Накнаде за наводњавање у Србији утврђују се за коришћење вода за наводњавање (трошкови
ресурса) и за коришћење водних објеката и система у јавној својини (трошак преноса или
дистрибуције). То значи да газдинства/пољопривредници (или у неким случајевима УКВ) треба да
надокнаде трошкове ресурса, преноса и дистрибуције вода сваком нивоу који обавља ове послове.
Србија има три главна модела ланца снабдевања водом за наводњавање, од којих сваки има свој
механизам за утврђивање висине накнада. Ови модели ланца водоснабдевања су у складу са Директивом
о водама, јер праве јасну разлику између водних ресурса, преноса, дистрибуције и употребе вода за
наводњавање.
У првом моделу, појединачна газдинства захватају воду директно из површинског или подземног
извора, преносе је до газдинства ако је потребно, а затим дистрибуирају до поља и примењују на
културу. Ово је најчешћи аранжман у Србији, посебно у централном делу земље. У Војводини, већина
великих газдинстава има формални договор о коришћењу вода са предузећем Воде Војводине. Међутим,
многа мала газдинства у Војводини, као и већина појединачних газдинстава у централној Србији,
неформално користе водни ресурс. У овим случајевима трошкови ресурса нису уграђени у укупне
трошкове воде за пољопривреднике, који укључују само директне трошкове пољопривредника за пренос
и дистрибуцију воде и наводњавање њихових парцела.

Ресурс

Пренос

Дистрибуција

Дирекција за воде
или
ПСПВШ

Газдинства/ пољопривредници

Коришћење

Слика 2. Ланац снабдевања водом за наводњавање у Републици Србији (модел 1)

Други модел је онај у коме Воде Војводине или Србијаводе управљају двонаменским каналима за
наводњавање и одводњавање којима се вода преноси до газдинстава током лета и одводи од њих
зими. Пољопривредници су одговорни за црпљење воде из ових канала и дистрибуцију воде по газдинству,
за прскалице, кап по кап или површинско наводњавање или за уређење да вода директно тече до њиховог
земљишта. Ови системи постоје на територији АП Војводине и у Београдском региону.

Ресурс

Пренос

Дистрибуција

Коришћење

Дирекција за воде
или
ПСПВШ

Србијаводе или
Воде Војводине

Газдинства/ пољопривредници

Слика 3. Ланац снабдевања водом за наводњавање у Републици Србији (модел 2)

У трећем моделу водопривредно предузеће (или локални партнер као у Неготину) пружа услуге
водоснабдевања из резервоара на висини или преко црпне станице а удружење корисника вода је
надлежно за дистрибуцију9. У Србији има неколико система који функционишу преко удружења

9

Удружења су регистрована као невладине организације.
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корисника вода (7-8), а ниједан не намеће пуну накнаду. Обично УКВ10 наплаћују потрошњу енергије,
али не врше повраћај трошкова наводњавања у пуном износу (рад и одржавање плус улагање). Иако је у
већини случајева планирана годишња чланарина, она се не наплаћује свуда.

Ресурс

Пренос

Дирекција за воде
или
ПСПВШ

Србијаводе или
Воде Војводине

Дистрибуција

Коришћење

УКВ

Газдинства/
пољопривредници

Слика 4. Ланац снабдевања водом за наводњавање у Републици Србији (модел 3)

Србија од недавно експериментише са неким варијацијама овог модела. У оквиру две нове
инвестиције које финансира ЕБРД, а реализује предузеће Србијаводе, пољопривредници у Неготину и
Свилајнцу биће снабдевани водом под притиском кроз системе којима управљају локалне општине 11
(задужене за пренос и дистрибуцију). У оба случаја вода ће се преносити релативно кратким цевоводима
и дистрибуирати подземним цевима до пољских хидраната.

3.2

Цена воде као природног ресурса

Накнаду за коришћење воде као природног ресурса (трошак ресурса) утврђује закон, а наплаћују је
МПШВ - Дирекција за воде за централни део Републике Србије и ПСПВШ за Аутономну покрајину. Ову
накнаду плаћају сва правна или физичка лица која користе воду (површинску и/или подземну) за
наводњавање. Правна или физичка лица која користе воду за наводњавање из бунара и водотока
(укључујући резервоаре) плаћају само ову накнаду. Измене и допуне закона, и цена воде, захтевају
консултације са заинтересованим странама и о њима преговарају различите релевантне институције
(министарства).
Утврђивање висине накнада за трошкове ресурса мора да се врши у зависности од:
1.

2.

3.

количине захваћене, односно испоручене воде изражене у метрима кубним (м3), када постоје
уређаји за мерење количине захваћене, односно испоручене воде (тарифа за ангажовани
капацитет)
пројектованог капацитета захваћене воде на водозахвату израженог у метрима кубним (м 3),
када не постоје уређаји за мерење количине захваћене воде (тарифа за ангажовани
капацитет)
површине пољопривредног земљишта које се наводњава, изражене у хектарима (ха), када не
постоји могућност мерења количине испоручене воде (тарифа за инсталисани
капацитет).

Према подацима за 2019. годину, само тридесет и осам предузећа која су наводњавала 19.696 ха
имала су уређај за мерење количине испоручене воде за наводњавање, што значи да су тарифе за
ангажовани капацитет више изузетак него правило12.
Количина воде која се наплаћује не мења се у зависности од извора (површинске или подземне воде)
или квалитета воде како је описано у Табели 1 у прилогу.
10

У већини случајева у Србији, УКВ су власници само нисконапонских електроенергетских мрежа, али не и цевовода
или црпних станица

11

Коначни детаљи тек треба да се договоре, али се очекује да ће општине преузети потпуну надлежност, при чему
ће услуге и одржавање вероватно обављати њихова јавна предузећа надлежна за комуналне услуге.

12

У теорији, тарифе за инсталисани капацитет треба да се примењују на фиксне трошкове као што су поврат на
инвестицију и трошкови одржавања, док би се тарифе за ангажовани капацитет примењивале ради повраћаја
оперативних трошкова (који се пропорционално разликују у зависности од намене воде). У пракси су тарифе за
инсталисани капацитет често једине које се примењују јер је мерење потрошње воде појединачних корисника
изазов - видети технички документ 2.
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3.3

Цена преноса воде - накнада за коришћење
водних објеката и система у јавној својини

Накнада за коришћење водних објеката и система у јавној својини (трошак преноса или
дистрибуције) примењује се на све кориснике ових система. Накнаде за воду за наводњавање варирају
у на нивоу региона у Србији и наплаћују их јавна водопривредна предузећа у складу са законом (приход
од накнада иде у државни буџет, а затим се преноси јавним водопривредним предузећима). Накнада се
може платити на основу потрошње воде или на основу површине наводњаваног земљишта. Накнаде по
површини наводњаваног земљишта разликују се према пољопривредним културама у Војводини, док су у
централноj Србији накнаде по површини наводњаваног земљишта исте без обзира на пољопривредну
културу. У централноj Србији, осим у Београдском региону, има много мање водних објеката и система за
наводњавање у јавној својини (систем у Мачви је у завршној фази изградње).
Накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини примењују се на корисника
пољопривредног или шумског земљишта који кориси воду из ових објеката. Такве накнаде рачунају се
на основу формуле a+б:
a)

Инсталисани капацитет за наводњавање:
(i) фиксна накнада по хектару;

b)

Ангажовани капацитет:
(i) варијабилна накнада по кубном метру, ако постоји уређај за мерење количине
испоручене воде.
(ii) фиксна накнада по хектару, ако не постоји уређај за мерење количине испоручене воде.

Пример случаја корисника без водомера: ако је инсталисани капацитет за наводњавање 500 ha и
корисник наводњава 500 ha, корисник плаћа фиксну накнаду (за инсталисани и ангажовани
капацитет) за површину од 500 ha. Међутим, ако корисник наводњава само 300 ha (због плодореда
или из других разлога), тада плаћа фиксну накнаду (за инсталисани капацитет) за 500 ha и накнаду
за ангажовани капацитет за 300 ha.
Ово исто правило важи за различите моделе ланаца водоснабдевања:
1.

Водни објекти мелиорационих система за наводњавање (видети Табелу 2 у прилогу), и
накнада за испоручену воду преко црпне станице високог притиска (видети Табелу 3 у
прилогу);

2.

Водни објекти Хидросистема ,,Дунав-Тиса-Дунав’’ (Табела 4 у прилогу);
a) накнада за инсталисани капацитет разликује се у зависности од тога да ли је вода
намењена за наводњавање ратарских култура, повртарских култура или воћњака;
б) јединствена тарифа за ангажовани капацитет ако се потрошња мери; или различита
тарифа по површини за ратарске културе, воћњаке и повртарске културе – накнада за
наводњавање вишегодишњих засада, воћњака и повртарских култура је око 60% виша од
накнаде за наводњавање других пољопривредних производа (видети Табелу 4 у прилогу);

3.

3.4

Објекти регионалних система за наводњавање и други објекти за наводњавање на
територији АП Војводине (Табела 5 у прилогу).

Укупни износ плаћених накнада за коришћење воде
за наводњавање у 2019. години

Максимална накнада за кориснике система за наводњавање у Србији износи 5.665 динара/ха/ годишње
(48,18 ЕУР /ха/годишње) (накнада за коришћење црпне станице високог притиска није урачуната, јер нико
од корисника система за наводњавање не користи црпну станицу високог притиска).
Према подацима ЈВП „Воде Војводине“, укупан наплаћени износ накнада за наводњавање на територији
АП Војводине за 2019. годину износио је 88.264.213 динара, што одговара 64.000 ха (инсталисани
капацитет) и око 45.000 ха (ангажовани капацитет). У региону, од укупног броја регистрованих корисника
Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије
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система за наводњавање, само 20 (или 11%) има уређаје за мерење количина потрошене воде, док се
осталим корисницима наплаћује по површини.
Максималан укупан износ накнада које је једно правно лице платило у 2019. години на територији
АП Војводине био је 5.626.434 динара (47.848 ЕУР) које је ПП „Сава Ковачевић“ из Врбаса платило
за наводњавање 1.695 хектара. Ово предузеће платило је накнаду од 3.319,43 динара по хектару (28,23
ЕУР/ха), што одговара месечном износу по хектару од 276,62 динара (2,35 ЕУР).
На територији централног дела Републике Србије укупан износ наплаћених накнада у 2019. години
износио је око милион динара (8.725 ЕУР) што одговара наводњавању око 2.500 хектара
пољопривредног земљишта и шест потврда (шест захтева за издавање потврде о стању накнаде за
наводњавање) издато је те године. - што је само 3% укупне површине наводњаваног земљишта у региону
и 0,0036% газдинстава која су пријавила да користе било коју врсту наводњавања у истраживању из 2018.
године (РЗС). Ове бројке не обухватају вредности које су можда прикупила удружења корисника вода.
Максимални трошак током 2019. године на територији централне Србије платило је ПП Ал Дахра
из Београда у укупном износу од 926.045 динара (7.875 ЕУР). ПП Ал Дахра је наводњавало укупно 1.350
хектара пољопривредног земљишта и платило накнаду од 5,83 евра по хектару. Осталих пет корисника
система за наводњавање плаћало је накнаду за наводњавање по мᶾ.

4

УПОРЕДНЕ ЦЕНЕ ВОДЕ ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ: СРБИЈА - РЕГИОН ЕУ

У поређењу са другим земљама у Европи, Република Србија је у 2019. години имала (Giannakis et al.
2016 и Alberto Garrido и Javier Calatrava 2010 (студија ОЕЦД-а) најниже накнаде за коришћење вода
за наводњавање. Најнижа цена воде за наводњавање у Србији за 5% је нижа од најниже цене воде за
наводњавање у Босни и Херцеговини, 4,62 пута нижа од најниже цене воде у Хрватској, 55,67 пута нижа
него у Грчкој, 237,11 пута нижа него у Француској, 10,31 пута нижа него у Италији, 20,62 пута нижа него
у Шпанији и 11,34 пута нижа него у Португалији. Највиша цена воде за наводњавање по глави становника
у Србији је 13,15 пута виша него у Босни и Херцеговини, 1,29 пута виша него у Хрватској, док је 48,09
пута нижа него у Грчкој, 111,86 пута нижа него у Француској, 59,66 пута нижа него у Италији , 13,72 пута
нижа него у Шпанији и 6,86 пута нижа него у Португалији. (видети Табелу 7 у прилогу).

Цена воде за наводњавање у €/m³
1.50000
1.00000

0.50000

Најнижа цена

Португалија

Шапнија

Италија

Француска

Грчка

Хрватска

Босна и

Херцеговина

Србија

0.00000

Највиша цена

Слика 5. Утврђена накнада за воде које се користе за наводњавање у ЕУР/м³ Извор: (Giannakis et al. 2016, Alberto
Garrido и Javier Calatrava 2010)

Накнаде за наводњавање по хектару у Србији су бар 1,35 до 11 пута ниже него у Хрватској, 4,36 до 15,48
пута мање него у Грчкој, 36,32 до 77,19 пута ниже него у Италији, 2,85 до 5,35 пута ниже него у Холандији,
и 2,23 до 4,38 пута ниже него у Португалији. У Шпанији је најнижа цена воде за наводњавање нижа од
најниже цене у Србији (скоро 2 пута), али највиша цена у Србији је 9,83 пута нижа од највише цене воде
за наводњавање у Шпанији. Иако поређење са ценама воде у другим земљама има ограничену вредност,
јер постоје велике разлике у системима, њиховим оперативним трошковима и оскудици водног ресурса,
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тако велика разлика у ценама воде међу земљама и регионима земаља не може да настане само због разлика
у повраћају трошкова.
Цена воде за наводњавање у €/ha
2,000.00
1,500.00
1,000.00
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Слика 6. Утврђена накнада за воде које се користе за наводњавање у ЕУР/ха Извор: (Giannakis et al. 2016, Alberto
Garrido и Javier Calatrava 2010)

Уопштено, већина европских земаља, укључујући и Србију, прилагодиле су своје законодавство да
би се усагласиле са европском ОДВ о потпуном повраћају трошкова. Међутим, горе наведене слике
сугеришу да постоји велика неједнакост у приступу утврђивању цена воде широм Европе, чак и унутар
сваке европске земље, а према студији ОЕЦД-а, цене воде за наводњавање 2010. године покривале су у
потпуности повраћај трошкова 13. Ова студија закључује да су трошкови рада и управљања у разумној мери
покривени, капитални трошкови слабо покривени и да су трошкови ресурса и трошкови заштите
животне средине потпуно занемарени у ценовним политикама, мада се њима могу позабавити други
инструменти политике. Сеоска окружења – где је често старија популација пољопривредика која је није
довољно обучена, а газдинства мала и низак ниво улагања у њих – нису плодно тле за прихватање
наводњавања и повезаних пољопривредних технологија који би омогућили толико повећање цена воде да
се оствари повраћај трошкова.
То сигнализира да креатори политике не могу да посматрају утврђивање накнада за воде као
самостални алат за ефикасније наводњавање и да оно обично мора да иде упоредо са другим
алатима14. Неки од њих укључују мониторинг наводњавања и увођење водних права/ квота и тржишта
водних права у случају несташице воде, или субвенције за усвајање технологија, система ратарења и/или
пољопривредних пракси за повећање продуктивности воде. У ствари, литература (нпр. Zhu et al. 2018, или
Molle, 2017) тврди да у моделима управљања водним ресурсима политику утврђивања накнада за воде
треба допунити политикама заштите подземних вода и пољопривредних субвенција да би се ефикасно
подстакло прихватање/ гарантовање дохотка пољопривредника, уредило понашање пољопривредника у
коришћењу вода и заштитили извори подземних вода.

Напомена: Висина накнаде воде за наводњавање за Србију, Босну и Херцеговину и Хрватску се односи на накнаду за коришћење
ресурса и преноса воде (види слику 3. и 4.) у оба случаја (слика 5. (ЕУР/m³) и слика 6. (ЕУР/ha)), док за остале земље висина накнаде
обухвата осим ових трошкова и трошкове дистрибуције и коришћења воде.

13

Није било потребе да се овај сценарио драматично мења, јер структура газдинстава у ЕУ није претрпела дубоке
промене у последњој деценији.

14

Molle и Berkoff (2007) дају детаљан историјски приказ питања ценовне политике вода.
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5

ЗАКЉУЧЦИ

Није једноставно дизајнирати шеме утврђивања накнада за воде у пољопривреди које a) су прихватљиве и
за пољопривредни сектор и за друштво, б) имају минималан негативни утицај на приход газдинстава, и в)
дају подстицај за уштеду воде и повраћај већег дела трошкова укључујући и екстерне трошкове.
Размишљањем о информацијама из претходних делова, могу се извући неки општи захтеви.
Цене су резултат сложених једначина које садрже економске, социјалне и еколошке факторе
Нова шема утврђивања износа накнада за воде (или већих износа накнада) треба да одражава
локалне и регионалне околности у погледу коришћења вода и водних права, доступности воде, величине
газдинстава и култура које се узгајају, могућих алтернативних култура и маркетиншких канала,
алтернативних технологија за уштеду воде или промену техника наводњавања и постојећих субвенција.
Ови фактори ће се сигурно разликовати од региона до региона и најбоље се могу проценити кроз
широке консултације са заинтересованим странама које укључују све кориснике којих се то тиче.
Такве консултације би повећале шансе за успешну примену, истовремено чинећи промене цена социјално
и политички прихватљивијим. Консултацијама треба да се изгради заједничко виђење циљева нове шеме
утврђивања износа накнада за воде/ већих износа накнада. Пошто „ниједна ценовна политика никада неће
постићи напредак ако су користи за наводњаваче озбиљно угрожене као резултат њене потпуне примене“,
потребна је ex-ante процена социјалних ефеката и ефеката у погледу добробити, заснована на
информацијама прикупљеним у процесу консултација са заинтересованим странама.
Стога би промене цена могле бити праћене мерама или субвенцијама за повећање капитала да би се
спречиле или ограничиле социјалне тешкоће и узела у обзир економска и социјална питања која се
могу поставити у име газдинстава која су мала по површини или приходима.
У Србији постоје различити региони и објекти за водоснабдевање и захтевају различите приступе
утврђивању цена који су садржани у закону
Цене воде за наводњавање, која се испоручује (преноси) до корисника преко различитих врста
водних објеката и система у јавној својини, се разликују. Ова разлика у ценама воде за наводњавање
посебно је изражена на територији АП Војводине, где постоји развијена мрежа водних објеката и система
у јавној својини. Цена воде коју плаћају корисници варира у зависности од водних објеката и система у
јавној својини који се користе за испоруку воде. Цене воде за кориснике воде ХС ДТД такође зависе од
пољопривредних култура које се наводњавају.
Пошто су ови водни објекти и системи у јавној својини већином двонаменски (користе се и за
одводњавање и за наводњавање), приписивање трошкова свакој „услузи у области вода“ је
комплексно. Детаљне економске анализе са различитим сценаријима износа накнада за наводњавање и
одводњавање могу да помогну да се истраже ефикасније алтернативе за актуелне цене.
Стратешки поглед на будућност наводњавања подразумева разматрање опција у смислу ширих
пољопривредних политика које утичу на регионе са потенцијалом за наводњавање. Чини се да
системи за наводњавање који снабдевају велика и врло профитабилна газдинства могу да поднесу пораст
цена воде, јер трошкови коришћења воде имају врло мали удео у приходима њених корисника. Међутим,
у другим случајевима наводњавање можда никада неће бити прихваћено уколико не постоји одређени ниво
субвенционисања цена воде. Субвенције могу бити уграђене у цене воде или се могу давати путем других
механизама, укључујући субвенционисану техничку помоћ. Међутим, субвенционисање пољопривреде је
основано само ако се њиме решавају постојећи тржишни неуспеси у случајевима када постоји прилика за
наводњавање конкурентних култура које имају позитиван утицај на привреду земаља. Процена ових
опција захтева познавање економских и социјалних фактора који утичу на сваку област која се разматра за
инвестирање у наводњавање.
Уопштено речено, врло мали износ накнада за наводњавање се наплати на годишњем нивоу
Србија је 2019. године наплатила накнаде за мање од 66.500 ха од 159.587 ха површина са опремом
за наводњавање. Укупан износ наплаћених накнада био је нешто испод 90 милиона динара (укупно 765
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хиљада евра или у просеку око 11 евра по хектару). Држави је потребна стратегија да би могла да покрије
већи удео трошкова наводњавања и да за већину корисника уведе правично утврђивање накнада за воде.
Поређење Србије са ЕУ
Цена воде за наводњавање у Србији нижа је од цене воде за наводњавање у земљама Европске уније.
У већини земаља ЕУ, а посебно на Медитерану, вода за наводњавање се плаћа према потрошњи, док се у
Србији доминантан начин плаћања воде за наводњавање заснива на укупној површини наводњаваног
земљишта.
Цена воде у земљама ЕУ, посебно у медитеранским земљама, одређује се по сливовима, док је у Србији
цена воде као природног ресурса иста за целу земљу, а разликује се на основу коришћења водних објеката
и мелиорационих система за наводњавање.
У већини земаља ЕУ цена воде се израчунава на основу финансијских трошкова (потпуни трошкови
водоснабдевања), трошкова ресурса и трошкова заштите животне средине, иако у неким земљама ЕУ
пољопривредници не плаћају пун износ свих трошкова, а неке земље ипак не узимају у обзир трошкове
заштите животне средине. У Србији се цена воде израчунава на основу финансијских трошкова (већина
инфраструктуре је изграђена као двонаменска (користи се и за одводњавање и за наводњавање) и трошкова
ресурса или природних трошкова.
Капиталне објекте, тј. изградњу инфраструктуре за наводњавање у земљама ЕУ (нарочито у
медитеранским земљама) финансира држава или фондови ЕУ уз значајне субвенције.
У неким земљама ЕУ, нарочито у Шпанији, Португалији, Грчкој, Француској и Италији, удружења
корисника вода и локалне заједнице имају значајну улогу у наводњавању, док у Србији удружења
корисника вода, а нарочито локалне заједнице (општине) немају улогу у наводњавању.
Препоруке (за стратегију, за акциони план и за инвестициони план)
Цене воде могу да одреде одрживост услуга у области вода и требало би да се заснивају на детаљној
економској анализи која узима у обзир мноштво фактора који утичу на прихватање наводњавања и
економске перформансе сваког система.
Економску анализу различитих опција за утврђивање накнада за воде (и комплементарни алат за
управљање водама) треба извршити за сваки сценарио предложен у техничком документу 5.
Технички документ 5 предлаже анализу економске оправданости инвестиција у различитим сценаријима
дефинисаним (i) изворима воде, (ii) врстама одабране инвестиције/технологије, (iii) усвојеним системима
узгоја, и (iv) очекиваним нивоом усвајања.
Економска анализа би требало да буде основа за одлучивање, али не и да усмерава одлучивање. Molle
и Berkoff (2007) дају опширан и детаљан аргумент за смањење очекивања која би политичари и
аналитичари требало да имају у погледу утврђивање накнада за воде које се користе за наводњавање.
Аутори тврде да позитивни модели који се ослањају на моделе за оптимизацију можда неће садржати
многе непознанице које су део одлука у области пољопривреде до те мере да су функционални у пракси,
иако постојећа литература нагиње ка употреби позитивних модела.
Стога резултати економске анализе подстичу дискусије са кључним заинтересованим странама о
механизмима које би требало користити за одређивање цена у свакој главној врсти система
идентификованој у анализи. Такав механизам треба да омогући дефинисање цена према процењеном
повраћају трошкова (укључујући трошкове ресурса), као и према ономе што може донети већу економску
ефикасност у сваком случају у пракси. На пример, као резултат потпуног повраћаја трошкова коришћења
вода може доћи до мањег усвајања (а самим тим и повраћај трошкова не може да буде онакав какав је
предвиђен) и до одређеног нивоа добро циљаног субвенционисања (нпр. на ефикасним системима
наводњавања за мале пољопривреднике) да би се осигурала максимална економска ефикасност и социјална
укљученост. Потенцијални корисници су у најбољем положају да потврде претпоставке о подстицајима
или сметњама у прихватању наводњавања и да сигнализирају који би нивои цена били прихватљиви.
С обзиром на то да је управљање водама за наводњавање и одводњавање у Србији централизовано и да те
послове обављају два јавна предузећа (Србијаводе и Воде Војводине), цене воде у једној зони у којој се
производе усеви велике вредности могу бити формиране тако да покривају повраћај трошкова других зона
у којима је економски рационално да се наводњава , али где би цене воде са пуним повраћајем трошкова
имале велики данак у нето маржама пољопривредника.
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Прилог

6

Табеле

6.1

Табела 1. Висина накнада за коришћење вода
Редни
број

1.

Квалитет и намена захваћене, односно
испоручене воде

вода која се користи за
наводњавање

Основица

Висина накнаде
динара

ЕУР

aкo пoстojи урeђaj
зa мeрeњe кoличинe
испoручeнe вoдe

м3

0,1143

0,00097

aкo не пoстojи
урeђaj зa мeрeњe
кoличинe
испoручeнe вoдe

ха

685,9595

5,83

Табела 2. Висина нaкнaдa зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa мeлиoрaциoних система за наводњавање
Висина накнаде

Редни
број

1.

2.

На територији
Републике Србије,
осим територије
АП Војводине и
града Београда

На територији
града
Београда

На територији
АП
Војводине

динара

ЕУР

динара

ЕУР

динара

ЕУР

ха

1.085,87

9,23

1.005,44

8,55

1.097,76

9,33

Ако
обвезник
накнаде
има мерни
уређај

1.000 м3

724,88

6,16

671,2

5,71

731,79

6,22

Ако
обвезник
накнаде
нема мерни
уређај

ха

1.085,87

9,23

1.005,44

8,55

1.097,76

9,33

Коришћење водног
објекта

Инсталисани
капацитет

Ангажовани
капацитет

Основица
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Табела 3. Висина накнаде за коришћење црпне станице високог притиска за испоруку воде
Висина накнаде

Редни
број

1.

Водни
објекат

Црпне станице
високог
притиска

Основица

сваки l/s
инсталисаног
капацитета у
црпној станици
за своју
површин

На територији
Републике Србије,
осим територије АП
Војводине и града
Београда

На територији
града Београда

На територији
АП
Војводине

динара

ЕУР

динара

ЕУР

динара

ЕУР

1.085,87

9,23

1.005,44

8,55

1.097,76

9,33

Табела 4. Нaкнaда зa кoришћeњe вoдних oбjeкaтa Хидрoсистeмa “Дунaв-Tисa-Дунaв”

Редни
број

1.

2.

Коришћење водног објекта

Инсталисани
капацитет

Основица

Висина накнаде
динара

ЕУР

за наводњавање земљишта под ратарским
културама

ха

237,81

2,02

за наводњавање земљишта под повртарским
културама, воћњацима и другим вишегодишњим
засадима

ха

330,82

2,81

ако обвезник
накнаде има
мерни уређај

1.000 м3

731,79

6,22

за наводњавање земљишта
под ратарским културама

ха

841,53

7,16

за наводњавање земљишта
под повртарским културама,
воћњацима и другим
вишегодишњим засадима

ха

1.354,82

11,52

Ангажовани
капацитет
ако обвезник
накнаде нема
мерни уређај
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Табела 5. Накнада за коришћење објеката регионалних система за наводњавање и других водних
објеката за наводњавање
Редни
број
1.

2.

Висина накнаде

Коришћење водног објекта

Основица

динара

ЕУР

Инсталисани капацитет

ха

2.925,79

24,88

ако обвезник
накнаде има мерни
уређај

1.000 м3

217,30

1,85

ако обвезник
накнаде нема мерни
уређај

ха

367,80

3,13

Ангажовани капацитет

Табела 6. Цена воде за наводњавање у неким земљама региона и Европе
Земља

Цена воде за
наводњавање у
ЕУР/м³

Цена воде за
наводњавање у
ЕУР/ха

1.

Босна и Херцеговина
(Федерација)

0,00102

-

2.

Босна и Херцеговина
(Република Српска)

0,00102

-

Редни
број

Напомена

Хрватска
Површинске воде
- Веома добро стање вода

0,0104

- Добро стање вода

0,00936

- Умерено стање вода

0,00728

3.

65
- Лоше и врло лоше стање
вода

Цена зависи од квалитета воде
за наводњавање.

0,00468

Подземне воде
- Добро стање вода

0,0104

- Лоше стање вода

0,00468

4.

Грчка

0,054-0,0645

90-210

5.

Француска

0,23-1,50

-

6.

Италија

0,01-0,80

450-1705
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7.

Холандија

31,19-137,51

Шпанија
8.

9.

Португалија

0,02-0,184

3-463,8

0,011-0,092

13-210,9

Вода из међурегионалних
сливова је скупља (113-463,8
ЕУР/ха) од воде из шпанских
четврти за наводњавање и
удружења речних басена (3-211
ЕУР/ха)

Табела 7 Поређење цене воде за наводњавање у Србији и европским земљама

Србија

Најнижа цена у
ЕУР/м³
0,00097

Највиша цена у
ЕУР/м³
0,01341

Најнижа цена у
ЕУР/ха
5,83

Највиша цена у
ЕУР/ха
48,18

Босна и Херцеговина

0,00102

0,00102

Хрватска

0,00468

0,0104

65,00

65,00

Грчка

0,05400

0,6450

90,00

210,00

Француска

0,23000

1,5000
31,19

137,51

Италија

0,01000

0,8000

450,00

1,705,00

Шпанија

0,02000

0,1840

3,00

463,8

Португалија

0,01100

0,0920

13,00

210,90

Земља

Холандија

Висина накнада зa одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта на територији Републике Србије, осим територије АП
Војводине

Табела 8a. Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Нови Београд, и то: Нови Београд, муниципалитy
Сурчин, и то: Бечмен, Бољевци, Добановци, Јаково, Петровчић, Прогар, Сурчин и општина Земун, и то: Батајница,
Угриновци, Земун Поље, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Београд Сава 1";
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Барајево, и то: Барајево, Баћевац, Бождаревац, Велики
Борак, Вранић, Гунцати, Мељак, Шиљаковац, општина Чукарица, и то: Велика Моштаница, Железник, Остружница,
Рушањ, Сремчица, Умка, Чукарица, општина Лазаревац, и то: Бурово, Велики Црљени, Врбовно, Вреоци, Дрен,
Жупањац Зеоке, Јунковац, Лазаревац, Лесковац, Лукавица, Мали Црљени, Медошевац, Петка, Сакуља, Степојевац,
Стубица, Цветовац, Чибутковица, Шопић, Шушњар, општина Обреновац, и то: Баљевац, Барич, Бело Поље, Бргулице,
Бровић, Велико Поље, Вукићевица, Грабовац, Дражевац, Дрен, Забрежје, Звечка, Јасенак, Конатице, Кртинска,
Љубинић, Мала Моштаница, Мислођин, Обреновац, Орашац, Пироман, Пољане, Ратари, Рвати, Скела, Стублине,
Трстеница, Уровци, Ушће, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Београд Сава 2";
3) катастарске општине које се налазе на територији града Шапца, и то: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор, Церовац,
Цуљковић, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште, Двориште, Горња Врањска, Грушић, Јеленча, Јевремовац, Корман,
Криваја, Липолист, Мачвански Причиновић, Мајур, Мала Врањска, Маови, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар,
Мрђеновац, Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић, Поцерски Причиновић,
Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Шабац, Шеварице, Синошевић, Слепчевић, Штитар, Табановић,
Варна, Волујац, Жабар, Заблаће, Змињак и за катастарске општине које се налазе на територији општине Богатић, и
то: Бадовинци, Баново Поље, Белотић, Богатић, Црна Бара, Дубље, Глоговац, Глушци, Клење, Метковић, Очаге, Салаш
Црнобарски, Совљак, Узвеће, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Подрињско Колубарско";
4) катастарске општине које се налазе на територији општине Палилула, и то: Бесни Фок, Борча, Ковилово, Комарева
Хумка, Крњача, Лепушница, Овча, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Београд Дунав 1";
5) катастарске општине које се налазе на територији општине Мало Црниће, и то: Велико Село, Крављи До, Мало
Црниће, Врбница, Калиште, Салаковац, Топоница, Шљивовац, Батуша, Велико Црниће, општина Неготин, и то:
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Буковче, Душановац, Кобишница, Милошево, Неготин, Прахово, Радујевац, Самариновац, Србово, град Пожаревац, и
то: Баре, Берање, Брадарац, Братинац, Бубушинац, Дрмно, Дубравица, Касидол, Кличевац, Маљуревац, Набрђе,
Пожаревац, Речица, Трњане, Ћириковац, општина Костолац, и то: Кленовник, Костолац, Село Костолац, Острово,
Петка, град Смедерево, и то: Вучак, Шалинац, Липе I, Кулич, Смедерево, општина Велико Градиште, и то: Ђураково,
Мајиловац, Поповац, Тополовник, Велико Градиште, Затоње, Кисиљево, Кумане, Бискупље, Курјаче, Острово,
Пожежено, Рам, Сираково, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Доњи Дунав";
6) катастарске општине које се налазе на територији града Пожаревца, и то: Брежане, Драговац, Лучица, Пожаревац,
Пољана, Пругово, Живица, града Смедерево, и то: Биновац, Друговац II, Колари, Ландол, Лугавчина, Мала Крсна,
Осипаоница, Сараорци, Скобаљ, Водањ, Враново, Врбовац, општина Смедеревска Паланка, и то: Водице, Глибовац I,
Кусадак, Мала Плана, Придворице, Ратари, Смедеревска Паланка I, Смедеревска Паланка II, Смедеревска Паланка III,
општина Свилајнац, и то: Црквенац, Дубље, Кушиљево, Свилајнац, општина Велика Плана, и то: Доња Ливадица,
Крњево, Лозовик, Милошевац, Ново Село I, Ново Село II, Старо Село, Трновче, Велика Плана I, Велика Плана II,
Велико Орашје, општина Жабари, и то: Александровац, Влашки До, Жабари, Жабарско блато, Ореовица, Породин,
Симићево, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Велика Морава", утврђује се у висини, и то за:
Врста земљишта
Пољопривредно
земљиште

Шумско
земљиште

Грађевинско
земљиште за
правна лица

Грађевинско
земљиште за
физичка лица

Основица

Висина накнаде
динара

ЕУР

њива 1. класе

ха

1.656,5

14,09

њива 2. класе

ха

1.492,36

12,69

њива 3. класе

ха

1.293,39

11

њива 4. класе

ха

1.012,42

8,61

њива 5. класе

ха

623,87

5,31

њива 6. класе

ха

376,09

3,2

њива 7. класе

ха

297,64

2,53

њива 8. класе

ха

172,43

1,47

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4. класе и рибњак

ха

1.284.82

10,93

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8. класе

ха

476,16

4,05

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ха

194,29

1,65

необрасло

ха

226,57

1,93

некатегорисани путеви, луке, пристаништа, аеродроми
и друго грађевинско земљиште и добра у општој
употреби, осим земљишта под стамбеним објектима и
објектима намењеним за обављање делатности

ха

1.213,71

10,32

грађевинско земљиште под стамбеним објектима и
објектима намењеним за обављање делатности

ха

1.6991,9

144,5

грађевинско земљиште под јавним путем

ха

13.170,46

112

грађевинско земљиште под железничком
инфраструктуром

ха

9.292,29

79,02

грађевинско земљиште осим земљишта под стамбеним
објектима и објектима намењеним за обављање
делатности

м2

1,7

0,01
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Табела 8б. Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Гроцка, и то: Болеч, Винча, Врчин, Заклопача, Лештане,
Ритопек, и општина Палилула, и то: Велико Село, Сланци, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Београд
Дунав 2";
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Барајево, и то: Арнајево, Бељина, Лисовић, Манић,
Рожанци, општина Лазаревац, и то: Барзиловица, Брајковац, Дудовица, Соколово, општине Раковица, и то: Ресник и
општина Сопот, и то: Бабе, Дучина, Губеревац, Слатина, Стојник, које су обухваћене мелиорационим подручјем
"Београд Сава 2";
3) катастарске општине које се налазе на територији општине Гроцка, и то: Бегаљица, Дражањ, Камендол, Пударци,
Умчари, општина Младеновац, и то: Амерић, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Границе, Јагњило, Кораћица, Ковачевац,
Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Младеновац (село), Младеновац (варош), Пружатовац, Рабровац, Рајковац,
Сенаја, Шепшин, општина Сопот, и то: Ђуринци, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Неменикуће, Парцани, Поповић,
Раља, Сопот, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Београд Морава";
4) катастарске општине које се налазе на територији града Ваљево, и то: Бабина Лука, Балиновић, Бачевци, Белић,
Белошевац, Беомужевић, Близоње, Бобова, Богатић, Бранговић, Бранковина, Брезовица, Бујачић, Ваљево,
Веселиновац, Влашчић, Врагочаница, Вујиновача, Гола Глава, Горња Буковица, Горње Лесковице, Грабовица,
Дегурић, Дивци, Дивчибаре, Доња Буковица, Доње Лесковице, Драчић, Дупљај, Жабари, Забрдица, Зарубе, Златарић,
Јасеница, Јошева, Каменица, Кланица, Клинци, Котешица, Ковачице, Козличић, Кунице, Лелић, Лозница, Лукавац,
Мајиновић, Миличиница, Мрчић, Оглађеновац, Осладић, Пакље, Пауне, Петница, Попучке, Причевић, Пријездић,
Рабас, Равње, Рађево Село, Ребељ, Ровни, Сандаљ, Седлари, Ситарице, Совач, Станина Река, Стапар, Стрмна Гора,
Стубо, Суводање, Сушица, Таор, Тубравић, Тупанци, општина Уб, и то: Бањани, Бргуле, Брезовица, Врело, Врховине,
Вукона, Гвозденовић, Гуњевац, Докмир, Звиздар, Јошева, Каленић, Калиновац, Кожуар, Кршна Глава, Лисо Поље,
Лончаник, Милорци, Мургаш, Новаци, Паљуви, Памбуковица, Радљево, Радуша, Руклада, Слатина, Совљак,
Стубленица, Таково, Тврдојевац, Трлић, Трњаци, Тулари, Уб, Црвена Јабука, Чучуге, Шарбане, општина Лајковац, и
то: Бајевац, Боговађа, Врачевић, Доњи Лајковац, Јабучје, Лајковац (варош), Лајковац (село), Мали Борак, Маркова
Црква, Непричава, Пепељевац, Придворица, Ратковац, Рубрибреза, Скобаљ, Словац, Степање, Стрмово, Ћелије,
општина Мионица, и то: Берковац, Брежђе, Буковац, Вировац, Вртиглав, Голубац, Горњи Лајковац, Горњи Мушић,
Гуњица, Доњи Мушић, Дучић, Ђурђевац, Клашнић, Кључ, Команице, Крчмар, Маљевић, Мионица (варошица),
Мионица (село), Мратишић, Наномир, Осеченица, Паштрић, Планиница, Попадић, Радобић, Рајковић, Ракари, Робаје,
Санковић, Струганик, Табановић, Тодорин До, Толић, Шушеока, општина Љиг, и то: Ба, Бабајић, Белановица,
Бошњановић, Бранчић, Велишевац, Гукош, Дићи, Доњи Бањани, Живковци, Ивановци, Јајчић, Кадина Лука,
Калањевци, Козељ, Лалинци, Латковић, Липље, Љиг, Моравци, Палежница, Пољанице, Славковица, Цветановац,
Штавица, Шутци, општина Аранђеловац, и то: Аранђеловац, Босута, Буковик, Венчане, Вукосавци, Гараши, Горња
Трешњевица, Јеловик, Партизани (Дарослава), Прогореоци, Раниловић, Тулеж, општина Коцељева, и то: Баталаге,
Брдарица, Бресница, Ђуковине, Доње Црниљево, Драгиње, Дружетић, Галовић, Голочело, Градојевић, Каменица,
Коцељева, Коцељева - Варош, Љутице, Мали Бошњак, Суботица, Свилеува, Зукве, општина Осечина, и то: Бастав,
Белотић, Братачић, Царина, Драгијевица, Драгодол, Горње Црниљево, Гуњаци, Комирић, Коњуша, Лопатањ, Осечина,
Остружањ, Пецка, Плужац, Сирдија, Туђин, општина Крупањ, и то: Бањевац, Бела Црква, Богоштица, Брезовице,
Брштица, Церова, Цветуља, Дворска, Костајник, Красава, Крупањ, Кржава, Ликодра, Липеновић I, Липеновић II,
Мојковић, Планина, Равнаја, Шљивова, Ставе, Толисавац, Томањ, Врбић, Завлака, град Лозница, и то: Бања Ковиљача,
Брадић, Брњац, Велико Село, Воћњак, Горња Бадања, Горња Борина, Горња Сипуља, Горње Недељице, Горњи Добрић,
Грнчара, Доња Бадања, Доње Недељице, Доња Сипуља, Доњи Добрић, Драгинац, Зајача, Јадранска Лешница,
Јаребице, Јелав, Јошева, Југовићи, Каменица, Коренита, Козјак, Лешница, Липница, Лозница, Милина, Ново Село,
Пасковац, Помијача, Рибарице, Руњани, Симино Брдо, Слатина, Стража, Ступница, Текериш, Трбосиље, Трбушница,
Тршић, Филиповићи, Цикоте, Чокешина, Шор, Шурице, општина Владимирци, и то: Владимирци, Владимирци село,
Бељин, Белотић, Бобовик, Дебрц, Драгојевац, Јаловик, Јазовник, Каона, Козарица, Крнић, Крнуле, Кујавица, Лојанице,
Матијевац, Меховине, Месарци, Мровска, Ново Село, Пејиновић, Прово, Риђаке, Скупљен, Суво Село, Трбушац,
Власеница, Вучевица, Вукошић, Звезд, општина Љубовија и то: Љубовија, које су обухваћене мелиорационим
подручјем "Подрињско Колубарско";
5) катастарске општине које се налазе на територији града Зајечар, и то: Заграђе, Звездан, Велики Јасеновац, Кленовац,
Мали Јасеновац, Планиница, Брусник, Метриш, Селачка, Лубница, Шљивар, Велики Извор, Вратарница, Градсково,
Грљан, Зајечар I, Зајечар II, Мали Извор, Боровац, Врбица, Вражогрнац, Гамзиград, Грлиште, Јелашница, Копривница,
Шипиково, Табаковац, Мариновац, Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Николичево, Прлита, Трнавац, Халово,
општина Петровац на Млави, и то: Бистрица, Велико Лаоле, Ждрело, Кладурово, Мало Лаоле, Мелница, Панково,
Стамница, Ћовдин, Рашанац, Петровац на Млави, Старчево, Трновче, Орљево, Велики Поповац, Шетоње, Рановац,
Витовница, Дубочка, Забрђе, Каменово, Кнежица, Лесковац, Манастирица, општина Бољевац, и то: Сумраковац,
Оснић, Савинац, општине Бор, и то: Злот I, Злот IV, Злот В, Метовница, Шарбановац, општина Голубац, и то:
Браничево, Винци, Голубац, Житковица, Клење, Кудреш, Мрчковац, Сладинац, Усије, Малешево, Војилово,
Душманић, Бикиње, Доња Крушевица, Миљевић, Поникве, Шувајић, Барич, Радошевац, општина Мало Црниће, и то:
Црљенац, Смољинац, Шапине, Кобиље, Мало Градиште, Аљудово, Забрега, Божевац, Кула, општине Неготин, и то:
Мала Каменица, Михајловац, Брестовац, Видровац, Јасеница, Чубра, Дупљане, Карбулово, Трњане, Штубик I, Сиколе
II, Штубик II, град Смедерево, и то: Липе II, Петријево, Сеоне, Удовице, општина Велико Градиште, и то: Гарево,
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Камијево, Кусиће, Печаница, Чешљева Бара, Средњево, Дољашница, Царевац, Макце, Десине, Љубиње, Триброде и
општина Жабари, и то: Тићевац, Свињарево, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Доњи Дунав";
6) катастарске општине које се налазе на територији града Смедерево, и то: Бадљевица, Добри До, Друговац I,
Луњевац, Мало Орашје, Михајловац, Раља, Радинац, Суводол, општина Аранђеловац, и то: Аранђеловац, Бања,
Брезовац, Врбица, Копљаре, Мисача, Орашац, Стојник, општине Смедеревска Паланка, и то: Азања, Бачинац,
Баничина, Башин, Церовац, Глибовац II, Голобок, Грчац, Грчац Паланка, Мраморац, Селевац, Стојачак, Влашки До,
општина Велика Плана, и то: Радовање, општина Лапово, и то: Лапово, општина Баточина, и то: Бадњевац, Баточина
(Село), Баточина (Варошица), Брзан, Црни Као, Доброводица, Градац, Кијево, Прњавор, Жировница, општина
Свилајнац, и то: Бобово, Бресје, Дубница, Гложане, Грабовац, Купиновац, Луковица, Мачевац, Проштинац, Радошин,
Роанда, Роћевац, Седларе, Суботица, Тропоње, Војска, Врлане, општина Жабари, и то: Витежево, град Јагодина, и то:
Глоговац, Добра Вода, Дражмировац, Дубока, Кончарево, Кочино Село, Ланиште, Мајур, Мали Поповић, Милошево,
Рајкинац, Рибаре, Рибник, општина Ћуприја и то: Ћуприја (Град), Ћуприја (Ван Град), Дворица, Исаково, Јовац,
Крушар, Мијатовац, Остриковац, Супска, Вирине, Влашка, општина Параћин, и то: Бошњане, Бусиловац, Чепуре,
Давидовац, Доње Видово, Дреновац, Главица, Голубовац, Горње Видово I, Горње Видово II, Крежбинац, Лебина,
Лешје, Мириловац, Параћин град, Параћин, Плана, Поповац, Поточац, Рашевица, Ратаре, Шавац, Сикирица, Сињи
Вир, Стрижа, Својново, Текија, Трешњевица и општина Деспотовац, и то: Балајнац, Бељајка, Богова, Брестово,
Буковац, Деспотовац, Грабовица, Јасеново, Језеро, Ломница, Медвеђа, Милива, Плажане, Поповњак, Трућевац,
Велики Поповић, Витанце, Војник, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Велика Морава утврђује се у
висини, и то за:

Врста земљишта

Висина накнаде

Основица
динара

ЕУР

њива 1. класе

ха

562.68

4,79

њива 2. класе

ха

460.67

3,92

њива 3. класе

ха

389.24

3,31

њива 4. класе

ха

290.48

2,47

њива 5. класе

ха

237.39

2,02

њива 6. класе

ха

159.41

1,36

њива 7. класе

ха

105.07

0,89

њива 8. класе

ха

57.41

0,49

врт, воћњак, виноград, од 1. до
4. класе и рибњак

ха

642.41

5,46

врт, воћњак, виноград, од 5. до
8. класе

ха

173.56

1,48

ливада и пашњак, од 1. до 8.
класе

ха

81.21

0,69

Шумско земљиште

необрасло

ха

159.41

1,36

Грађевинско земљиште за
правна лица

некатегорисани путеви, луке,
пристаништа, аеродроми и
друго грађевинско земљиште и
добра у општој употреби, осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

ха

570.21

4,85

Пољопривредно
земљиште
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Грађевинско земљиште за
физичка лица

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ха

8,495.95

72,25

грађевинско земљиште под
јавним путем

ха

6,585.23

56,00

грађевинско земљиште под
железничком инфраструктуром

ха

4,646.15

39,51

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

м2

0,85

0,01

Табела 8в. Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бајина Башта, и то: Бајина Башта, Бесеровина, Црвица,
Гвоздац, Јагоштица, Љештанско, Луг, Мала Река, Обајгора, Оклетац, Овчиња, Перућац, Пилица, Придоли, Рача,
Растиште, Рогачица, Сијерач, Солотуша, Стрмово, Својдруг, Вишесава, Зауглине, општина Горњи Милановац, и то:
Бољковци, Брезовица, Церова, Давидовица, Драгољ, Крива Река, Мутањ, Накучани, Рељинци, Ручићи, Шилопај,
Трудељ, Угриновци, Заграђе, општина Љубовија, и то: Читлук, Берловине, Царапић, Црнча, Доња Љубовиђа, Доња
Оровица, Доње Кошље I, Доње Кошље II, Дрлаче, Горња Буковица, Горња Љубовиђа, Горња Оровица, Горње Кошље,
Грачаница, Грчић, Леовић, Лоњин, Постење, Рујевац, Савковић, Селенац, Соколац, Торник, Узовница, општина Мали
Зворник, и то: Брасина, Будишић, Читлук, Цулине, Доња Борина, Доња Трешњица, Мали Зворник, Радаљ, Сакар,
Велика Река, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Подрињско Колубарско";
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Паланка, и то: Козја, Мирановац, Пајеж, Витановац,
општина Бор, и то: Брестовац, општина Голубац, и то: Брњица, Двориште, Добра, Кривача, Снеготин, општина
Кладово, и то: Брза Паланка, Вајуга, Велесница, Велика Каменица, Велика Врбица, Грабовица, Давидовац, Кладово,
Кладушница, Корбово, Костол, Купузиште, Љубичевац, Мала Врбица, Манастирица, Милутиновац, Подвршка,
Речица, Река, Ртково, општина Књажевац, и то: Балановац, Бели Поток, Берчиновац, Божиновац, Булиновац, Васиљ,
Вина, Витковац, Глоговац, Горње Зуниче, Грезна, Дебелица, Доње Зуниче, Дреновац, Жлне, Зоруновац, Јаковац,
Јелашница, Књажевац, Кожељ, Крента, Мањинац, Миљковац, Минићево, Мучибаба, Понор, Потркање, Равна, Ргоште,
Слатина, Сврљишка Топла, Трновац, Штипина, Шуман Топла, општина Кучево, и то: Благојев Камен, Буковска,
Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Гложане, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III,
Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара,
Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица, општина Мајданпек, и то: Бољетин, Доњи Милановац,
Клокочевац, Мајданпек, Мироч, Мосна, Тополница, општина Неготин, и то: Александровац, Браћевац, Вељково,
Вратна, Глоговица II, Јабуковац, Ковилово, Малајница, Мокрање, Поповица, Рајац, Речка, Рогљево, Сиколе I, Слатина,
Смедовац, Тамнич, Уровица, Црномасница, Шаркамен, општина Свљиг, и то: Белоиње, Бурдимо, Бучум, Варош,
Влахово, Галибабинац, Грбавче, Гулијан, Гушевац, Драјинац, Ђуринац, Жељево, Извор, Лалинац, Лозан, Луково,
Манојлица, Мечји До, Мерџелат, Нишевац, Околиште, Округлица, Палилула, Периш, Плужина, Преконога,
Радмировац, Рибаре, Сврљиг, Сливје, Тијовац, Шљивовик, Црнољевица, општина Жагубица, и то: Горњак, које су
обухваћене мелиорационим подручјем "Доњи Дунав";
3) катастарске општине које се налазе на територији општине Рача, и то: Сараново, Сепци, муниципалит Топола, и то:
Белосавци, Божурња, Горович, Жабаре, Загорица, Јеленац, Јунковац, Клока, Липовац, Маскар, Наталинци, Павловац,
Рајковац, Топола (варош), Топола (село), Трнава, Доња Трнава, Шуме, општина Варварин, и то: Обреж, које су
обухваћене мелиорационим подручјем "Велика Морава";
4) катастарске општине које се налазе на територији општине, и то: Бабин Кал I, Бабин Кал II, Бела Паланка (варош),
Бела Паланка (ван варош), Букоровац, Вргудинац, Дражево, Дол, Доња Глама, Доњи Рињ, Горња Глама, Клење,
Клисура, Кременица, Љубатовица, Моклиште, Ново Село, Ореовац, Сињац, Теловац, Трешњаци, Црвена Река, Чифлик
и Шпај, град Пирот, и то: Барје Чифлик, Бериловац, Беровица, Блато, Враниште, Велики Суводол, Велики Јовановац,
Гњилан, Градишница, Добри До, Држина, Извор, Камик, Костур, Мали Суводол, Нишор, Орља, Осмаково, Пасјач,
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Петровац, Пирот (град), Пирот (ван варош), Пољска Ржана, Понор, Присјан, Рагодеш, Расница, Сиња Глава, Сопот,
Станичење, Церев Дел, Црвенчево и Црноклиште, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Нишава";
5) катастарске општине које се налазе на територији општине Алексинац, и то: Алексинац (Ван Варош), Бели Брег,
Беља, Бобовиште, Брадарац, Велики Дреновац, Врело, Вукашиновац, Голешница, Горње Сухотно, Горњи Адровац,
Горњи Крупац, Грејач, Дашница, Делиград, Доње Сухотно, Доњи Адровац, Доњи Крупац, Дражевац, Житковац,
Јасење, Лужане, Мозгово, Моравац, Моравски Бујмир, Нозрина, Преконози, Прћиловица, Рсовац, Рутевац, Стублина,
Тешица, Ђићина, општина Дољевац, и то: Белотинац, Клисура, Кнежица, Маловиште, Перутина, Ћурлина, Чапљинац,
општина Мерошина, и то: Азбресница, Александрово, Балајнац, Баличевац, Батушинац, Биљег, Брест, Градиште,
Дудулајце, Крајковац, Лепаја, Мерошина, Облачина, Рожина, општина Палилула (Града Ниша), и то: Бубањ, Горње
Међурово, Доње Власе, Доње Међурово, Крушце, Лалинац, Мрамор, Ново Село, Паси Пољана, Чокот, Општине
Пантелеј, и то: Церје, општина Ражањ, и то: Варош, Липовац, Послон, Прасковче, Ражањ, Рујиште, Црни Као, општина
Сврљиг, и то: Гојмановац, Давидовац I, Давидовац II, Копајкошара, Лабуково, Пирковац, Попшица, општина
Сокобања, и то: Језеро, Ново Село, Раденковац, општина Црвени Крст, и то: Берчинац, Веле Поље, Горња Топоница,
Горња Трнава, Доња Топоница, Доња Трнава, Кравље, Лесковик, Мезграја, Миљковац, Палиграце, Паљина, Сечаница
и Суповац, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Јужна Морава";
6) катастарске општине које се налазе на територији града Чачка, и то: Пријевор, Трбушани, Љубић, Прељина, Доња
Трепча, Горња Трепча, Остра, Бечањ, Бресница, Катрга, Мрчајевци, Доња Горевница, Мојсиње, Станчићи, Балуга
(Љубићска), Коњевићи, Чачак, које су обухваћене мелиорационим подручјем "Западна Морава", утврђује се у висини,
и то за:

Врста земљишта

Висина накнаде

Основица
динара

ЕУР

њива 1. класе

ха

202,74

1,72

њива 2. класе

ха

163,81

1,39

њива 3. класе

ха

139,01

1,18

њива 4. класе

ха

10,.3

0,87

њива 5. класе

ха

81,38

0,69

њива 6. класе

ха

5,.8

0,49

њива 7. класе

ха

38,52

0,33

њива 8. класе

ха

20,48

0,17

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4.
класе и рибњак

ха

17,.91

1,48

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8.
класе

ха

20,41

0,17

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ха

28,77

0,24

Шумско земљиште

необрасло

ха

28,97

0,25

Грађевинско земљиште
за правна лица

некатегорисани путеви, луке,
пристаништа, аеродроми и друго
грађевинско земљиште и добра у
општој употреби, осим земљишта
под стамбеним објектима и
објектима намењеним за обављање
делатности

ха

205,44

1,75

Пољопривредно
земљиште
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Грађевинско земљиште
за физичка лица

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и објектима
намењеним за обављање
делатности

ха

3.061,14

26,03

грађевинско земљиште под јавним
путем

ха

2.261,60

19,23

грађевинско земљиште под
железничком инфраструктуром

ха

1.674,03

14,24

грађевинско земљиште осим
земљишта под стамбеним
објектима и објектима намењеним
за обављање делатности

м2

0,3

0,00

Висина накнада зa одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта на територији АП Војводине

Табела 9a. Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бела Црква, и то: Калуђерово I, Калуђерово II,
Калуђерово III, Крушчица, Кусић III, општина Бачка Паланка, и то: Нештин, општине Беочин, и то: Баноштор,
Беочин, Черевић, Грабово, Луг, Раковац, Сусек, Свилош, града Нови Сад, општина Петроварадин, и то: Буковац,
Лединци, Сремска Каменица и општина Сремски Карловци, и то: Сремски Карловци, које су обухваћене
мелиорационим подручјем "Горњи Дунав", утврђује се у висини, и то за:

Врста земљишта

Пољопривредно земљиште

Висина накнаде

Base
динара

ЕУР

њива 1. класе

ха

828,25

7,04

њива 2. класе

ха

746,07

6,34

њива 3. класе

ха

646,69

5,50

њива 4. класе

ха

506,21

4,30

њива 5. класе

ха

400,27

3,40

њива 6. класе

ха

28,9

2,41

њива 7. класе

ха

222,82

1,89

њива 8. класе

ха

151,83

1,29

врт, воћњак, виноград, од 1.
до 4. класе и рибњак

ха

642,41

5,46

врт, воћњак, виноград, од 5.
до 8. класе

ха

238,09

2,02

ливада и пашњак, од 1. до 8.
класе

ха

136,67

1,16
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Шумско земљиште

необрасло

ха

198,26

1,69

некатегорисани путеви,
луке, пристаништа,
аеродроми и друго
грађевинско земљиште и
добра у општој употреби,
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ха

606,86

5,16

грађевинско земљиште под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

ха

6.585,23

56,00

грађевинско земљиште под
јавним путем

ха

4.646,15

39,51

грађевинско земљиште
осим земљишта под
стамбеним објектима и
објектима намењеним за
обављање делатности

м2

0,85

0,01

Грађевинско земљиште за правна
лица

Грађевинско земљиште за
физичка лица

Табела 9б. Накнада за одводњавање пољопривредног земљишта, осим трстика и мочваре, необраслог
шумског земљишта и грађевинског земљишта за:
1) катастарске општине које се налазе на територији општине Бачка Паланка, и то: Визић (јужни део), општине Инђија,
и то: Љуково (југозападни део), Марадик (западни део), општине Ириг, и то: Банковци, Велика Ремета, Врдник,
Гргетек, Добродол, Ириг, Јазак Прњавор, Јазак Село, Крушедол Прњавор, Крушедол Село, Мала Ремета, Нерадин,
Ривица, Шатринци, општине Пећинци, и то: Ашања, Брестач, Деч, Доњи Товарник, Карловчић, Купиново, Обреж,
Огар, Пећинци, Попинци, Прхово, Сибач, Сремски Михаљевци, Суботиште, Шимановци, општине Рума, и то:
Буђановци, Витојевци, Вогањ, Грабовци, Добринци, Доњи Петровци, Жарковац, Кленак, Краљевци, Мали Радинци,
Марђелос, Никинци, Павловци, Платичево, Путинци, Рума, Стејановци, Хртковци, општине Шид, и то: Адашевци,
Батровци, Бачинци, Беркасово (јужни део до северне границе), Бингула, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Ћипша
(југозападни део), Ердевик, Илинци, Јамена, Кукујевци, Љуба, Моловин, Моровић, Привина Глава (јужни део до
северне границе), Сот (јужни део до северне границе), Шид (јужни део до северне границе), града Сремска Митровица,
и то: Бешеново Прњавор, Бешеново Село, Босут, Велики Радинци, Гргуревци (јужни део до северне границе), Дивош
(јужни део до северне границе), Засавица, Јарак, Кузмин, Лаћарак, Лежимир (јужни део до северне границе), Манђелос
(јужни део до северне границе), Мартинци, Мачванска Митровица, Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски,
Сремска Митровица, Сремска Рача, Чалма, Шишинци, Шуљам (јужни део до северне границе), општине Стара Пазова,
и то: Војка, Голубинци (јужни део до североисточне границе), Крњешевци, Нова Пазова, Нови Бановци (западни део),
Стара Пазова (јужни део), Стари Бановци (западни део), које су обухваћене мелиорационим подручјем "Срем",
2) катастарске општине које се налазе на територији општине Ада, и то: Ада, Мол, Оборњача, Утрине, општине
Алибунар, и то: Алибунар, Банатски Карловац, Владимировац, Добрица, Иланџа, Јаношик, Локве, Николинци, Нови
Козјак, Селеуш, општине Апатин, и то: Апатин, Купусина, Пригревица, Свилојево, Сонта, општине Бач, и то: Бач,
Бачко Ново Село, Бођани, Вајска, Плавна, Селенча, општине Бачка Паланка, и то: Бачка Паланка, Бачка Паланка Град, Визић (северни део), Гајдобра, Деспотово, Младеново, Нова Гајдобра, Нова Паланка, Обровац, Параге, Пивнице,
Силбаш, Товаришево, Челарево, општине Бачка Топола, и то: Бајша, Бачка Топола, Бачка Топола - Град, Горња
Рогатица, Гунарош, Мали Београд, Ново Орахово, Његошево, Пачир, Стара Моравица, општине Бачки Петровац, и то:
Бачки Петровац, Гложан, Кулпин, Маглић, општине Бела Црква, и то: Банатска Паланка I, Бантска Паланка II, Банатска
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Суботица, Бела Црква, Врачев Гај I, Врачев Гај II, Гребенац, Добричево, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Кусић I, Кусић
II, Црвена Црква и Чешко Село, општине Бечеј, и то: Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Бечеј, Милешево,
Радичевић, општине Чока, и то: Врбица, Јазово, Остојићево, Падеј, Санад, Црна Бара, Чока, општине Кањижа, и то:
Адорјан, Велебит, Кањижа, Мале Пијаце, Мартонош, Ором, Трешњевац, Хоргош, града Кикинда, и то: Банатска
Топола, Банатско Велико Село, Башаид, Иђош, Кикинда, Мокрин, Наково, Нови Козарци, Руско Село, Сајан, општине
Ковачица, и то: Дебељача, Идвор, Ковачица, Падина, Самош, Уздин, Црепаја, општине Ковин, и то: Баваниште I,
Баваниште II, Гај, Делиблато, Делиблатски Песак, Дубовац, Ковин, Мраморак, Плочица, Скореновац, општине Кула,
и то: Крушчић, Кула, Липар, Руски Крстур, Сивац, Црвенка, општине Мали Иђош, и то: Ловћенац, Мали Иђош,
Фекетић, општине Нова Црња, и то: Александрово, Војвода Степа, Молин, Нова Црња, Радојево, Српска Црња, Тоба,
општине Нови Бечеј, и то: Бочар, Кумане, Нови Бечеј, Ново Милошево, општине Нови Кнежевац, и то: Банатско
Аранђелово, Ђала, Мајдан, Нови Кнежевац, Српски Крстур, града Нови Сад, градске општине Нови Сад, и то: Бегеч,
Будисава, Ветерник, Каћ, Кисач, Ковиљ, Нови Сад I, Нови Сад II, Нови Сад III, Нови Сад ИВ, Руменка, Степановићево,
Футог, Ченеј, града Нови Сад, градске општине Петроварадин, и то: Петроварадин, општине Оџаци, и то: Бачки
Брестовац, Бачки Грачац, Богојево, Дероње, Каравуково, Лалић, Оџаци, Ратково, Српски Милетић, општине Опово, и
то: Баранда, Опово, Сакуле, Сефкерин, града Панчево и то: Банатски Брестовац, Банатско Ново Село, Војиловица,
Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Качарево, Омољица, Панчево, Старчево, општине Пландиште, и то: Банатски
Соколац, Барице, Велика Греда, Велики Гај, Дужине, Јерменовци, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево,
Пландиште, Стари Лец, Хајдучица, општине Сечањ, и то: Банатска Дубица, Бока, Јарковац, Јаша Томић, Конак,
Крајишник, Неузина, Сечањ, Сутјеска, Шурјан, општине Сента, и то: Батка, Сента, Торњош, града Сомбор, и то:
Алекса Шантић, Бачки Брег, Бачки Моноштор, Бездан, Гаково, Дорослово, Кљајићево, Колут, Растина, Риђица,
Светозар Милетић, Сомбор I, Сомбор II, Станишић, Стапар, Телечка, Чонопља, општине Србобран, и то: Надаљ I,
Србобран, Турија, града Суботица, и то: Бајмок, Бачки Виногради, Биково, Доњи Град, Ђурђин, Жедник, Нови Град,
Палић, Стари Град, Таванкут, Чантавир, општине Темерин, и то: Бачки Јарак, Сириг, Темерин, општине Тител, и то:
Вилово, Гардиновци, Лок, Мошорин, Тител, Шајкаш, општине Врбас, и то: Бачко Добро Поље, Врбас, Врбас - Град,
Змајево, Куцура, Косанчић, Равно Село, Савино Село, града Вршац, и то: Ватин, Велико Средиште, Влајковац,
Војводинци, Вршац, Гудурица, Загајица, Избиште, Јабланка, Куштиљ, Мали Жам, Мало Средиште, Марковац, Месић,
Орешац, Павлиш, Парта, Потпорањ, Ритишево, Сочица I, Сочица II, Стража, Уљма, Шушара, општине Жабаљ, и то:
Госпођинци, Ђурђево, Надаљ II, Жабаљ, Чуруг, општине Житиште, и то: Банатски Двор, Банатско Вишњићево,
Банатско Карађорђево, Бегејци, Житиште, Међа, Нови Итебеј, Равни Тополовац, Српски Итебеј, Торда, Хетин,
Честерег, града Зрењанин, и то: Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Зрењанин I, Зрењанин III,
Јанков Мост, Клек, Книћанин, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Мужља, Орловат, Перлез,
Словачки Арадац, Српски Арадац, Српски Елемир, Стајићево, Тараш, Тараш I, Томашевац, Фаркаждин, Чента,
општине Инђија, и то: Бешка, Инђија, Крчедин, Љуково (источни део), Марадик (источни део), Нови Карловци, Нови
Сланкамен, Стари Сланкамен, Чортановци, општине Стара Пазова, и то: Белегиш, Голубинци (североисточни део),
Нови Бановци (источни део), Стара Пазова (северни део), Стари Бановци (североисточни део), Сурдук, општине Шид,
и то: Беркасово (северни део), Ђипша (североисточни део), Моловин, Привина Глава (северни део), Сот (северни део),
Шид (северни део), града Сремска Митровица, и то: Гргуревци (северни део), Дивош (северни део), Лежимир (северни
део), Манђелос (северни део), Шуљам (северни део), које су обухваћене мелиорационим подручјем "Горњи Дунав",
утврђује се у висини, и то за:

Врста земљишта

Пољопривредно
земљиште

Шумско земљиште

Основица

Висина накнаде
динара

ЕУР

њива 1. класе

ха

1,656.50

14,09

њива 2. класе

ха

1,492.12

12,69

њива 3. класе

ха

1,293.39

11,00

њива 4. класе

ха

1,012.42

8,61

њива 5. класе

ха

800.54

6,81

њива 6. класе

ха

567.79

4,83

њива 7. класе

ха

445.62

3,79

њива 8. класе

ха

303.66

2,58

врт, воћњак, виноград, од 1. до 4. класе и
рибњак

ха

1,284.82

10,93

врт, воћњак, виноград, од 5. до 8. класе

ха

476.16

4,05

ливада и пашњак, од 1. до 8. класе

ха

273.34

2,32

необрасло

ха

396.52

3,37
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Грађевинско
земљиште за правна
лица

Грађевинско
земљиште за
физичка лица

6.2

некатегорисани путеви, луке,
пристаништа, аеродроми и друго
грађевинско земљиште и добра у општој
употреби, осим земљишта под стамбеним
објектима и објектима намењеним за
обављање делатности

ха

1,213.71

10,32

грађевинско земљиште под стамбеним
објектима и објектима намењеним за
обављање делатности

ха

16,991.90

144,50

грађевинско земљиште под јавним путем

ха

13,170.46

112,00

грађевинско земљиште под железничком
инфраструктуром

ха

9,292.29

79,02

грађевинско земљиште осим земљишта
под стамбеним објектима и објектима
намењеним за обављање делатности

м2

1.7

0,01

Начин обрачуна и плаћања (цена воде као природног ресурса)

Накнаду за коришћење воде утврђује министарство у чијој су надлежности водопривредни послови,
односно надлежни орган за територију Аутономне покрајине решењем, за ту календарску годину.
Утврђени износ накнаде се плаћа, аконтационо, у једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни
месец и коначно по истеку године, уколико по истеку године постоји разлика у односу на основицу
накнаде, а надлежно независно тело за територију Аутономне покрајине утврђује њену висину решењем,
за ту календарску годину.
Ако су износи аконтација плаћани током године мањи од износа утврђеног у коначном обрачуну за ту
календарску годину, разлика се плаћа у року од 15 дана од дана достављања решења. Ако је износ плаћених
аконтација у току године већи од износа обавезе утврђене у коначном обрачуну накнаде за ту календарску
годину, више плаћени износ се користи за плаћање аконтација за наредни период.
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у
исини месечне обавезе за претходну годину.
Након доношења решења о утврђивању накнаде из става 1. овог члана за текућу годину обвезник је дужан
да аконтацију за текућу годину увећа или умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће
године доведу на износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о утврђивању накнаде из
става 1. овог члана за текућу годину.
Лице које у току године отпочне први пут да користи воду, дужно је да органу надлежном за утврђивање
накнаде, у року од 15 дана рачунајући од дана почетка коришћења воде достави на прописаном обрасцу
податке од значаја за утврђивање месечне аконтације накнаде (податке о процењеној количини захваћене,
односно испоручене воде и друге податке).
Решење које доноси министарство, односно покрајинск секретаријат је коначно и против њега се не може
покренути управни спор.
Обвезник је дужан да, органу надлежном за утврђивање накнаде, достави податке о захваћеној количини
воде у претходној години, уколико има уређај за мерење, односно други податак који представља основицу
за утврђивање накнаде за коришћење вода, до 20. јануара текуће године, на прописаном обрасцу.
Министар у чијој су надлежности послови водопривреде ближе прописује садржину и изглед образаца.
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6.3

Ослобођења

Не постоји смањење и ослобођење од плаћања накнаде за наводњавање.

6.4

Начин обрачуна и плаћања (трошкови дистрибуције)

Накнаду за коришћење водних објеката и система у јавној својини утврђује решењем јавно водопривредно
предузеће у чијој су надлежности управљање тим водним објектима и системима, за календарску годину.
Ове послове јавно водопривредно предузеће врши као поверене и приход од накнаде припада јавним
водопривредним предузећима.
Утврђена накнада плаћа се као аконтација у једнаким месечним ратама, до 15. у месецу за претходни месец
и коначно по истеку године уколико по истеку године постоји разлика у односу на основицу накнаде на
основу које је утврђена аконтација у току године.
Ако је износ плаћених аконтација у току године мањи од износа коначног обрачуна накнаде по истеку
године, разлика се плаћа у року од 15 дана од дана пријема решења, а ако је износ плаћених аконтација у
току године већи од износа коначног обрачуна накнаде, по истеку године више плаћена накнада за
коришћење водних објеката и система урачунава се као аконтација накнаде за наредни период.
До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, обвезник је дужан да плаћа аконтацију у
висини месечне накнаде за претходну годину.
Након доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, обвезник је дужан да аконтацију за
текућу годину увећа или умањи тако да се укупно плаћене аконтације од почетка текуће године доведу на
износ као да је уплата аконтација вршена у складу са решењем о утврђивању накнаде за текућу годину.
Лице које у току године отпочне први пут да користи водне објекте и водне системе, дужно је да јавном
водопривредном предузећу, у року од 15 дана рачунајући од дана почетка коришћења водног објекта и
водног система, достави на прописаном обрасцу податке од значаја за утврђивање месечне аконтације
накнаде за коришћење водних објеката и система.
Обвезник је дужан да органу надлежном за утврђивање накнаде достави податке о количини захваћене
воде у претходној години, уколико има уређај за мерење, односно други податак који представља основицу
за утврђивање накнаде за коришћење водних објеката и система, до 20. јануара текуће године, на
прописаном обрасцу.
Против решења о обрачуну износа накнаде за коришћење водних објеката и система у јавној својини може
се изјавити жалба министарству у чијој су надлежности послови водопривреде, а на територији аутономне
покрајине органу надлежном за послове водопривреде аутономне покрајине, у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Жалба не одлаже извршење решења.

6.5

Новчане казне

Ако правно лице, односно предузетник, односно физичко лице:
1) не плати утврђену накнаду;
2) не достави податке од значаја за утврђивање накнаде за коришћење вода, накнаде за коришћење
водних објеката;
Новчаном казном од 500.000 (4.252 ЕУР) до 2.000.000 динара (17.008 ЕУР) казниће се за прекршај
правно лице.
Новчаном казном од 10.000 (85 ЕУР) до 500.000 динара (4.252 ЕУР) казниће се обвезник накнаде
одговоран за прекршај - предузетник.
Новчаном казном од 5.000 (42 ЕУР) до 50.000 динара (425 ЕУР) казниће се обвезник накнаде одговоран
за прекршај – физичко лице.
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Новчаном казном од 10.000 (85 ЕУР) до 100.000 динара (850 ЕУР) казниће се за прекршај одговорно лице
у правном лицу.
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