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Пројектни задатак
Припремити кратку и детаљну презентацију постојећег оквира наводњаване пољопривреде
у Републици Србији, укључујући и опис технологија које се користе на газдинствима и изван
њих. Кратак преглед треба да укључује детаљну анализу трошкова и користи
наводњавања на нивоу пољопривредног газдинства. Кратак преглед треба да анализира
расположиве податке и политике Министарства пољопривреде, Републичке дирекције за
воде, Завода за статистику, анкете система рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима (ФАДН), Регистра пољопривредних газдинстава и
међународних извора као што је ФАОСТАТ, које су од значаја за задатак.
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НАВОДЊАВАЊЕ У СРБИЈИ

Када је реч о наводњавању, Србија располаже регионално јединственом предношћу у форми
система канала Дунав-Тиса-Дунав у Војводини. Започет у 19. веку као пречица за барже које се
крећу Дунавом, систем ДТД је брзо проширен мрежом секундарних канала за одводњавање и
заштиту од поплава. Наводњавање је додато касније, првенствено у форми пумпања из канала,
али такође у неким случајевима и коришћењем подземних одвода за одржавање константног
нивоа воде током читаве године. Није претерано рећи да се наводњавање у Србији може
поделити на два дела: систем ДТД и све остало.
Током социјалистичког периода, око 15% земљишта у Србији било је у рукама задруга и
великих друштвених комбината1, од којих су многи развили сопствене системе за
наводњавање. Ове организације које захватају воду из система ДТД закључивале су уговоре са
регионалном организацијом за управљање водама – Јавним водопривредним предузећем
„Воде Војводине“, али је у региону Централне Србије организовано сопствено снабдевање из
река, акумулација и бунара, без формирања централног регистра система наводњавања.
Једна од најосновнијих подела у наводњавању је између „индивидуалног наводњавања“, где
је једно пољопривредно газдинство искључиво одговорно за захватање, испоручивање и
коришћење воде за наводњавање, и „наводњавања за више корисника“, где једна или више
организација учествује у захватању и испоручивању воде до бројних различитих корисника.
Највећи део пажње у пројектима и политикама наводњавања усмерен је на ове системе за
више корисника, на питања као што су модернизација, рехабилитација и проширење
заједничке инфраструктуре, успостављање удружења корисника вода или других структура за
управљање системима, и утврђивање тарифа које подстичу ефикасну употребу воде и
прикупљају довољна средства која омогућавају адекватно одржавање и функционисање
заједничког система.
Када је реч о води из канала ДТД, Јавно водопривредно предузеће (ЈВП) „Воде Војводине“ су
одговорне за управљање заједничком инфраструктуром, при чему се практично спровођење
подуговара са бројним водопривредних друштвима. Међутим, након што вода изађе из
канала, и у остатку државе где не постоје канали, пољопривредна газдинства у друштвеном
власништву била су искључиво одговорна за сопствене системе за наводњавање. То у пракси
значи да је Србија имала много великих индивидуалних система за наводњавање и скоро
никакве системе за више корисника.
Током последњих година, већа пажња је посвећена стварању нових система за наводњавање
за снабдевање више корисника. Припремљени су бројни пројекти, који су у различитим фазама
пројектовања и извођења, укључујући неколико који ће се финансирати из Фонда за развој Абу
Дабија. Тим ради на изради базе корисника система за наводњавање за више корисника у
Србији, како би се утврдио тренутни статус сваког од њих. До сада, тим је утврдио да постоје
четири система која су потпуно функционална, иако се очекује да се овај број повећа након што
се прикупи више података.

1

„Пољопривредни комбинати“ бавили су се искључиво пољопривредом, док су се „агроиндустријски комбинати“ бав или
примарном производњом и прерадом. Комбинати су обрађивали државно земљиште, док је земљиште задруга у теорији
остајало у власништву чланова задруге. Комбинати и задруге су заједно били познати као „друштвени сектор“ пољопривреде.
Непосредно пре почетка приватизације 2001. године, постојало је око 570 комбината просечне величине од 1.100 ха и 540
задруга са у просеку 250 ха свака, које су заједно чиниле 15% укупног земљишта и 15% обрадивог земљишта. Међутим,
друштвени сектор је био много већи у Војводини, где је управљао са 34% укупног земљишта у поређењу са 6% у Централној
Србији. Извор: Републички завод за статистику (2002.). Статистички годишњак Републике Србије, 2002.
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Системи за наводњавање за више корисника тренутно у функцији у Србији
Мали Иђош
Ово је нови канал за наводњавање повезан са системом ДТД који се снабдева путем црпне
станице; први део канала је недавно приведен функцији и планирано је његово продужење
још неколико километара даље. Корисници закључују уговор са ЈВП „Водама Војводине“ и
плаћају накнаду, али су пољопривредници одговорни да доведу воду од канала до својих
њива.
Управљање и финансијски договори су суштински исти као код пољопривредника који воду
за наводњавање захватају из двонаменског система ДТД за одводњавање.
Неготинска низија
Ово је систем под притиском који тренутно покрива површину од 1.100 ха у општини
Неготин. Вода се допрема путем црпне станице којом управља компанија „Еликсир“ за
производњу вештачких ђубрива по основу договора постигнутог приликом приватизације
фабрике. Тренутно се вода захвата без надокнаде па не постоје уговори о плаћању накнада.
Влада Републике Србије је недавно уговорила кредит са ЕБРД, по основу којег ће овај
систем бити модернизован и проширен, те опремљен новом црпном станицом која није
повезана са компанијом "Еликсир". Очекује се да системом управља општина Неготин, али
договори за управљање и структура надокнада још увек нису утврђени.
Ресавска целина
Ово је планирани систем за наводњавање у општини Свилајнац, који се такође финансира
из кредита ЕБРД. Још увек није у функцији и, као у Неготину, детаљни договори ће тек бити
уговорени.
Удружења корисника вода Стрижа
Овај систем у Централној Србији има форму удружења пољопривредника и њиме
управљају његови чланови.

Ова историја наводњавања којим управљају индивидуална газдинства значи да Србија не
располаже скоро никаквим искуством у техничким, институционалним и финансијским
изазовима управљања системима за наводњавање за више корисника. Србија још увек није
донела Закон о удружењу корисника вода, не постоји успостављен приступ за управљање
локалним системима, а постојећи прописи о тарифама за воду не баве се питањем како ови
локални системи треба да се финансирају.
Са позитивне стране, Србија има могућност да учи из искустава других држава и да развије
модеран, ефикасан и одржив приступ управљању и финансирању система за наводњавање за
више корисника.

1.1 Фазе развоја пољопривредних
газдинстава и структура за наводњавање
Наводњавана пољопривреда у Србији мора се посматрати у контексту пољопривредног
сектора као целине, који је обликован процесима политичке и економске транзиције током
претходних 30 година.
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Током периода Југославије, већим делом најплоднијег пољопривредног земљишта у Србији
управљали су велики пољопривредни комбинати, од којих су се неки бавили и прерадом
поред примарне производње. Мала приватна газдинства имала су подстицај да се прикључе
пољопривредним задругама као извору полазних сировина и путањи за пласирање производа.
Србија има веома велику мрежу навигационих канала и канала за одводњавање у систему
Дунав-Тиса-Дунав у Војводини, од којих неке реке и канали такође подржавају наводњавање.
Међутим, Србија није развила велике системе канала за наводњавање као што је то случај у
Албанији или Северној Македонији, и скоро сви значајни системи за наводњавање развијени
су од стране пољопривредних комбината за њихове властите потребе. Комбинати су
управљали овим системима за наводњавање и није постојала централна агенција за
наводњавање, као што је постојала у другим државама. У већини случајева, мања газдинства
која су желела да наводњавају морала су да пронађу сопствене изворе воде из бунара и
локалних река, иако су постојали појединачни изузеци, као што је систем Парменац код Чачка,
који је изграђен 1960-их како би обезбедио гравитационо наводњавање за бројне мање
парцеле. Осим ових неколико локалних изузетака и великог система ДТД, највећи део
наводњавања у Србији је увек био „индивидуално наводњавање“, у смислу да је једно
газдинство управљало целокупним процесом од захватања воде до наводњавања усева, без
директног учешћа било каквих институција.
Системи комбината почели су да пропадају током сукоба, санкција и економских превирања
током 1990-их, након чега је уследио процес приватизације у новом миленијуму. У неким
случајевима, приватна газдинства почела су да управљају великим површинама некадашњих
комбината и успела су да одрже или рехабилитују и модернизују њихове првобитне системе за
наводњавање. У другим случајевима, земљиште је враћено претходним власницима или
њиховим наследницима, или је повремено давано у закуп у мањим блоковима. Уопштено, ови
мањи земљопоседници развили су своја сопствена решења за наводњавање, уместо да су
покушали да претворе инфраструктуру некадашњих комбината у локалне системе за
наводњавање за бројне кориснике.
Важна институционална последица тога је да у Србији није постојала иста потреба за преносом
управљања системима за наводњавање и за формирањем Удружења корисника вода, који су
играли веома важну улогу када је реч о наводњавању у неким другим бившим
социјалистичким државама.
Једна од статистичких последица је то што већином наводњаваних површина не управља
званична организација и то није обухваћено редовним административним извештавањем.
Завод за статистику и даље објављује годишњи извештај о наводњавању које врше правни
субјекти, који управљају већим делом земљишта некадашњих комбината, али овај извештај не
обухвата много већу површину коју наводњавају приватна домаћинства2. Подаци о
корисницима наводњавања које прикупљају ЈВП „Србијаводе“ и ЈВП „Воде Војводине“ такође
обухватају углавном правна лица и остављају исту празнину у погледу малих пољопривредних
газдинстава у приватном власништву.
Стога, свеобухватну слику о наводњаваној пољопривреди даје само повремени детаљни попис
или већа анкета о структури пољопривредних газдинстава.

2

На пример, годишњи извештај за 2018. годину наводи да правна лица имају 46.823 ха под наводњавањем, што представља
свега 29% од 159.587 ха забележених у Анкети о структури пољопривредних газдинстава која је спроведена исте године.
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Промене у површинама земљишта према власничкој структури
Слика 1 у наставку приказује површине земљишта у друштвеном и приватном власништву 1990.
године, када је друштвена својина била на врхунцу, и током 2001. године, последње године
пре економске транзиције и почетка приватизације:
 Друштвени сектор обухвата пољопривредне компаније (првенствено комбинате и
установе) и задруге, заједно са пашњацима и мочварама у државном власништву
којима управља држава или које издаје у закуп.
 Култивисано земљиште обухвата обрадиве њиве и баште, воћњаке, винограде и
ливаде; остало земљиште обухвата пашњаке и мочваре.

Слика 1. Подела земљишта између друштвеног и приватног власништва 1990. и 2001. године; Извор:
Републички завод за статистику Србије (1998.), пољопривреда у Србији 1947–1996.; Републички завод
за статистику Србије (2002.), Статистички годишњак 2002.

У Централној Србији, највећи део обрадивог земљишта остао је у приватним рукама током
читавог периода Југославије, са максималних 7% у друштвеном власништву 1990. године, и
падом на 4% до 2001. године. Међутим, 42% пашњака и мочвара је током овог периода било у
друштвеном власништву.
Друштвено власништво имало је много значајнији утицај у Војводини и обухватало је 42%
обрадивог земљишта 1990. године, иако је до 2001. године забележен пад на 33%. Ограничена
површина пашњака била је првенствено у друштвеном власништву, и чинила је 92% површине
пашњака 1990. године, са падом на 71% до 2001. године.
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Стога, иако Војводина располаже са свега једном трећином земљишта Србије, 2001. године се
ту налазио 61% целокупног земљишта у друштвеном власништву и 83% целокупног обрадивог
земљишта у друштвеном власништву3, где је изграђен највећи део великих система за
наводњавање.

Пољопривредна газдинства у јавном сектору 2001. године
Током 2001. године, земљиште под друштвеним управљањем у државном власништву
укључивало је три групе:
 Комбинати и установе (62% државног и друштвеног земљишта)
o Највећим делом овог земљишта управљали су пољопривредни и агроиндустријски
комбинати, иако су одређени део обрађивале образовне установе, истраживачки
институти, затвори итд.
o Земљиште је било у власништву државе, а комбинатима је одобрено право
коришћења земљишта. Друга имовина, као што су објекти, механизација и опрема
за наводњавање, била је у власништву комбината, као што су и друга јавна
предузећа била власници своје имовине.
o У Централној Србији је постојало 312 јавних пољопривредних компанија са у
просеку 460 ха свака, што укупно даје 144.000 ха.
o У Војводини је било 261 јавна пољопривредна компанија са у просеку 1940 ха
свака, четири пута више него у Централној Србији, што укупно даје 507.000 ха.
 Задруге (13% државног и друштвеног земљишта)
o Земљиште у задругама било је првенствено у власништву чланова задруге, али су у
овој фази задруге почеле да функционишу слично као комбинати, па је директор
задруге доносио већину одлука. У многим случајевима, задруге су блиско
сарађивале са суседним комбинатима и њихово земљиште је практично припојено.
o У Централној Србији постојало је 536 задруга са у просеку 75 ха свака, што укупно
даје 40.000 ха.
o У Војводини је постојало 187 задруга са просечном величином од 510 ха, скоро
седам пута више него у Централној Србији, што укупно даје 95.000 ха.
 Пашњаци и мочваре у државном власништву (25% државног и друштвеног
земљишта)
o Ово земљиште обухвата две статистичке категорије земљишта: пашњаке и „баре,
рибњаке и трстике“.
o Број засебних парцела није евидентиран, али у Централној Србији се налазило
220.000 ха таквог земљишта, док се у Војводини налазило 37.000 ха.

Што се тиче обрадивог земљишта, које је у примарном фокусу када је реч о наводњавању, 82%
површине у државном и друштвеном власништву било је под управом комбината и других
компанија, 15% под управом задруга, а свега 3% под директном управом државе.

3

Ови подаци не обухватају покрајину Косово и Метохија, и проценти се односе на укупне површине за Централну Србију +
Војводина.
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Приватизација и реституција
Током последњих 20 година били смо сведоци процеса приватизације и реституције који, као у
многим другим земљама у региону, су често били дуготрајни и контроверзни.
Комбинати су нуђени на продају посредством Агенције за приватизацију. У теорији, купци су
куповали само објекте, механизацију и опрему, али су и даље могли да уживају у праву
комбината на државно земљиште. У пракси, велики део земљишта прешао је у руке нових
власника, који су најчешће били правна лица и често део великих холдинг компанија. Мањи и
средњи комбинати су најчешће приватизовани као једна јединица, док је земљиште из неких
великих комбината, као што је „ПКБ“ (Пољопривредни комбинат Београд), подељено на мање
јединице и продато у фазама.
Задруге су биле дужне да врате своје земљиште првобитним власницима кроз процес
реституције земљишта, али у многим случајевима, такво земљиште било је припојено
суседним комбинатима. Стога, задруге су прво морале да поврате своје земљиште од
комбината и да исто врате суседним власницима, при чему је ово процес који је још увек у
току.
Пашњаци у државном власништву остали су у државном власништву и најчешће се издају
пољопривредницима у закуп на више година.
Многа од данашњих великих приватних газдинстава, нарочито у Војводини, су некадашњи
комбинати или задруге који су прошли кроз процес приватизације. Њихови купци су постали
пуноправни власници свих система за наводњавање на газдинству, укључујући пумпе, црпне
станице и машине за наводњавање. Имајући у виду да је током санкција и економских криза
90-их година било веома мало јавних улагања, већи део опреме сада има најмање 30 година,
па су нови власници морали да изврше свеобухватну рехабилитацију система који су данас још
увек у употреби.

1.2 Постојећи облици наводњавања
Наводњавање у Србији се у овом тренутку може поделити на следеће облике:
1. Систем канала ДТД, који неким пољопривредним газдинствима пружа директну
контролу над нивоом вода помоћу подземних одвода, али такође представља и извор
воде за...
2. ...приватна пољопривредна газдинства која пумпају воду из система канала ДТД,
које најчешће користе системи за наводњавање који су изграђени у време Југославије,
али су од тада обновљени. Ова пољопривредна газдинства су у великој мери
некадашњи велики комбинати и задруге, и најчешће послују као правна лица;
3. Некадашња пољопривредна газдинства из друштвеног сектора другде у Србији,
такође најчешће користе обновљене системе;
4. Остала приватна пољопривредна газдинства свих величина широм државе, која су
развила сопствене системе за наводњавање, најчешће без формалних дозвола.

Пољопривредна газдинства из групе 1 и 2, плус група 3 у Војводини, најчешће имају уговоре о
снабдевању са ЈВП „Воде Војводине“ и налазе се у бази података ове установе.
Пољопривредна газдинства из групе 4, и групе 3 у Централној Србији нису систематски
регистрована, па тако подаци о њима потичу првенствено из пописа становништва и анкета.
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Ове групе и њихови извори вода могу се укратко описати као што следи:
 Систем ДТД:
o Директно подземно наводњавање
o Пумпање из канала
 Другде:
o Некадашња пољопривредна газдинства из друштвеног сектора
‐ која користе површинске воде
‐ која користе подземне воде
o Друга приватна пољопривредна газдинства
‐ која користе површинске воде
‐ која користе подземне воде

1.3 Извори података
Квантитативни подаци о наводњаваној пољопривреди првенствено потичу из статистичких и
административних извора.

1.3.1

Статистички подаци

Постоје три значајна скупа статистичких података:
 Попис пољопривреде из 2012. године. Овај попис имао је за циљ да обухвати сва
имања у држави која испуњавају критеријум минималне величине, укључујући правна
лица и пољопривредна газдинства. Од испитаника се тражило да наведу информације
о наводњавању које користе на свом газдинству, без обзира да ли потиче из јавног
система или приватних извора, и без обзира да ли имају дозволу за захватање воде.
Уопштено се може посматрати као прецизан и непристрасан извор података, иако је
прошло већ осам година од последњег пописа. Сви резултати овог пописа су
објављени, а пројектном тиму је омогућен приступ посебним анализама које је
љубазно припремио Завод за статистику.
 Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године. Ова анкета
обухвата репрезентативни узорак од око 20% свих имања у држави, а користи упитник
који је у великој мери сличан ономе коришћеном за Попис пољопривреде из 2012.
године. Опет, ова анкета обухвата све врсте пољопривредних газдинстава и све врсте
наводњавања, па представља непристрасан извор података. Ова анкета још увек није
објављена у целости, али Завод за статистику је припремио посебну анализу као
подршку изради стратегије наводњавања.
 Објављивање годишњих статистичких података о наводњавању. Ови годишњи
извештаји обухватају искључиво правна лица, а не пољопривредна газдинства. Они су
стога корисни за праћење промена на корпоративним газдинствима, али се не могу
посматрати као репрезентативни пример читавог сектора наводњавања. Ови подаци
су доступни на интернет страници Завода за статистику.
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1.3.2

Административни подаци

Постоји неколико скупова административних података који пружају користан увид у одређене
аспекте наводњавана пољопривреде.
 Уговори са јавним водопривредним предузећима. ЈВП „Воде Војводине“ имају
уговоре са пољопривредницима који користе услуге наводњавања и одводњавања из
система ДТД преко водопривредних предузећа која су одговорна за спровођење. Ово
се сматра релативно комплетном листом корисника или барем већих корисника
система ДТД, иако ЈВП „Воде Војводине“ верују да постоји мноштво нерегистрованих
корисника вода у другим деловима Војводине. У Централној Србији, свега неколико
пољопривредника има званичне уговоре о снабдевању са ЈВП „Србијаводе“, па
њихова база података обухвата свега неколико великих корисника. Ови скупови
података су корисни за разумевање формалног и плаћеног пружања услуга
наводњавања и одводњавања, али се не могу сматрати репрезентативним за читав
сектор.
 Подаци о шемама за одобравање бесповратних средстава за рурални развој
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, и Покрајински
секретаријат у Војводини, дужи низ година одобравају подршку улагањима у опрему
за наводњавање за пољопривредна газдинства у виду бесповратних средстава. Јасно
је да ови подаци не обухватају сва пољопривредна газдинства, али могу да пруже
увид у тенденције развоја наводњавања.

2

СТАТИСТИЧКА СЛИКА НАВОДЊАВАНЕ
ПОЉОПРИВРЕДЕ У СРБИЈИ

Ово поглавље описује тренутну ситуацију у погледу наводњаване пољопривреде у Србији и
како је до такве ситуације дошло. Оно обухвата:
1. Кратак преглед пољопривреде у Србији, наводњаване и заливане кишом,
посматрајући најважније агро-климатске зоне, структуру пољопривредних газдинства
и кључне социо-економске факторе који утичу на то да ли пољопривредна газдинства
користе наводњавање и како га користе;
2. Детаљна анализа статистичких података о наводњаваној пољопривреди током
периода 2012–2018.

2.1 Пољопривреда у Србији
Наводњавање и одводњавање врше се у ширем контексту пољопривреде, тако да овај одељак
укључује и кратак преглед пољопривреде у Србији. Тренутна ситуација је описана на основу
Анкете о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године, а недавне промене означене
су разликама у односу на Попис пољопривреде из 2012. године.
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2.1.1

Зоне

Иако су статистички подаци о пољопривреди доступни од националног нивоа до нивоа сваке
од 191 општине у Србији, најважније географске варијације могу се приметити када се држава
подели у три зоне: Војводина, низијски део централне Србије и планински део централне
Србије.

Војводина (1,5 милиона хектара обрадивог земљишта и трајних засада)
Војводина покрива скоро целокупан део Србије северно од Саве и Дунава, са 1,6 милиона
хектара пољопривредног земљишта, што чини 47% укупне обрадиве површине у држави, не
рачунајући Косово. Војводина је скоро читавом површином раван, низијски крај, са дубоким,
богатим черноземом који је најпогоднији за ратарство и повртарство. Већи део ове територије
је првобитно био мочварно земљиште и неопходно је редовно одводњавање помоћу пумпи
како би земљиште било прикладно за пољопривреду и како би се избегло плављење путева,
пруга и насељених места.
Један од изузетака је Фрушка гора, која се простире на површини од 27.000 ха југоисточно од
Новог Сада и уздиже до висине од 540 м; 90% њене површине је под шумама, а на
пољопривредном земљишту се гаји воће и грожђе, као и уобичајене ратарске и повртарске
културе.
Вештачко и природно одводњавање у Србији отиче у Дунав, било директно или преко Саве и
Тисе, где хидросистем Дунав-Тиса-Дунав одводњава 1 милион од укупно 1,6 милиона хектара у
Војводини.
У Војводини се налази скоро 90% веома великих пољопривредних газдинстава у Србији (оних
преко 50 ха) и 45% великих пољопривредних газдинстава (10–50 ха). Ово је делом због два
историјска аспекта: прво, структуре пољопривредних газдинстава су генерално биле веће у
Аустроугарској којој је Војводина припадала, у поређењу са Османским царством које је
покривало централну Србију, и друго, највећи број великих пољопривредних комбината из
социјалистичких времена основан је у Војводини. Многе од ових структура су данас претворене
у приватна пољопривредна газдинства, али све и да је историја текла другачије, униформност
Војводине и њена прикладност за механизовану обраду земљишта подстакла би формирање
великих парцела и великих пољопривредних газдинства.

Низијски део централне Србије (1,3 милиона
хектара обрадивог земљишта и трајних засада)
Нешто више од 90% једногодишњих засада у Србији гаји се на надморским висинама мањим
од 200 м, док се на земљишту до надморске висине од 500 метара гаје скоро сви
једногодишњи засади и 97% трајних засада (воће, грожђе и орашасти плодови). Стога, скоро
сви усеви који се наводњавају или би се могли профитабилно наводњавати налазе се у
низијској зони испод надморске висине од 500 м.
Географски, низијски део централне Србије чини територију која подсећа на латинично слово В,
где се горњи део слова В додирује са Војводином а доњи део лежи јужно од Лесковца. Ту је
такође и значајна низијска површина око Неготина и источно до границе са Бугарском и
Румунијом. Горњи део латиничног слова В дренира се у реку Саву западно од Београда и у
Дунав источно од Београда, са малом површином недалеко од границе са Босном која се
дренира у реку Дрину непосредно пре спајања са Савом. У центру латиничног слова В налази
се моравски слив, где се Јужна и Западна Морава спајају и настаје Велика Морава, која тече ка
северу и утиче у Дунав код Смедерева. Неготинска равница дренира се источно у Дунав.
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Део београдског региона протеже се северно од Саве, преко Панонске низије, старе географске
структуре на којој лежи Војводина и Мађарска, и јужна од Саве око Мачве. У смислу
топографије, структуре земљишта и пољопривредних газдинстава, ова два подручја су сличнија
Војводини од остатка централне Србије.
Мапе земљишта приказују релативно доследну слику у овом низијском крају у погледу
доминантне величине честица на сваком нивоу у профилу. У поређењу са Војводином, укупна
доступна количина воде у земљишту је веома слична, али већи део горњег слоја земљишта у
низијском делу централне Србије је иловача, док је у Војводини чешћа глинаста иловача.
Статистички подаци прикупљени су према управним окрузима, не према надморској висини,
па тако показују да искоришћена пољопривредна површина за централну Србију у целини
износи 1,8 милиона хектара. Од тога, 1,3 милиона хектара користи се за узгој ратарских култура
и трајних засада и налази се скоро у целости у низијском крају. Укупна пољопривредна
површина низијског дела Србије је нешто већа од наведене, имајући у виду чињеницу да се
трава такође гаји у низијским пределима.

Планински део централне Србије (10.000 хектара обрадивог земљишта и трајних засада)
Земљиште на надморској висини преко 500 м покрива неких 2,5 милиона хектара централне
Србије, што чини 45% њене укупне површине. Међутим, највећи део овог земљишта је
прекривен травом или стаблима, плус неке од ових површина су вода и голе стене, тако да се
ту налази свега 10.000 хектара једногодишњих или трајних засада. То значи да централна
Србија има мало директно учешће у наводњавању или одводњавању, али игра веома важну
улогу у прикупљању кишнице и снега који утичу у низијске реке и доприносе допуњавања
аквифера.

2.1.2

Величина пољопривредних газдинстава

Величина игра веома важну улогу када је реч о утицајима на то шта пољопривредници гаје и да
ли, како и шта наводњавају. У овој анализи користи се 6 група према величини:
 Мала:
o < 1 ха (веома мала)
o 1–2 ха (мала)
 Средња:
o 2–5 ха (средња мала)
o 5–10 ха (средње велика)
 Велика:
o 10–50 ха (велика)
o > 50 ха (веома велика)
Табела 1 приказује број пољопривредних газдинстава, искоришћену пољопривредну површину
и просечну величину газдинстава према групи величине, за централну Србију (заједно за
низијски и планински крај), за Војводину и за целокупну Србију без Косова; вредности за 2012.
годину приказане су сивом бојом ради поређења.

Варијабилност пољопривредних газдинстава
Прва ствар која се примети је да пољопривредна газдинства у Србији могу бити веома
различитих величина: потребно је скоро 340 веома малих газдинстава да покрије исту
површину као просечно веома велико газдинство. Чак и када се не посматрају ова два
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екстрема, просечно велико газдинство је за 12 пута веће од просечног малог газдинства, па се
стога и са аспекта економије веома разликују.
Сама величина газдинства чини само део ове приче: 1 хектар парадајза доноси веће приходе и
захтева много више рада од 10 хектара пшенице; ова разлика у интензитету је кључан фактор
када је реч о наводњаваној пољопривреди. Мања пољопривредна газдинства су више
фокусирана на сточарство и интензивне засаде, тако да је распон економске величине мањи
него што се може закључити на основу површине земљишта.

Расподела величине према покрајинама
Веома велика пољопривредна газдинства (преко 50 ха) чине мање од 1% укупног броја
газдинстава, али покривају 28% пољопривредног земљишта. Постоји 5.200 оваквих
газдинстава, од којих се 4.200 налази у Војводини. Од 1.000 веома великих газдинстава у
централној Србији, неколико стотина чине планинска газдинства са пашњацима, тако да се 80–
90% укупног броја веома великих газдинстава која се баве ратарством налази у Војводини.
Многа од њих су некадашњи пољопривредни комбинати који су од тада приватизовани, од
којих су неки наставили да користе и обновили системе за наводњавање које су првобитно
изградили комбинати.
На другом крају скале, 40% укупног броја пољопривредних газдинстава чине мала или веома
мала (до 2 ха); оваква газдинства покривају 6,4% укупне пољопривредне површине али, као
што се може видети у одељку 2.2.3, са много већим уделом интензивних засада. Ова мања
газдинства су једнако честа у Војводини и у централној Србији, са учешћем од 37% и 41% у
укупном броју газдинстава.
Најважнија разлика између покрајина је код газдинстава средње величине: најбројнија група
према величини у централној Србији су средње мала пољопривредна газдинства до 2–5 ха, док
је у Војводини величина пољопривредних газдинстава равномерније распоређена на величине
2–5, 5–10 и 10–50 ха. Ово, уз присуство веома великих пољопривредних газдинстава у
Војводини, утростручује просечну величину газдинства са 4,3 ха у централној Србији на 12,4 ха у
Војводини.
У централној Србији, просечна величина пољопривредног газдинства поклапа се са
најбројнијом групом у погледу величине, док је у Војводини релативно мањи број „просечних“
газдинстава: већина су мања од 12,4 ха, али нека су много већа.
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Табела 1. Дистрибуција величина пољопривредних газдинстава, 2012. и 2018.
Број пољопривредних имања
Група у
погледу
величине

Централна
Србија
< 1 ха
1–2 ха
2–5 ха
5–10 ха
10–50 ха
> 50 ха

Просечна
величина
2012.
2018.

Пољопривредна површина

2012.
2018.
Број
Број
пољопр
пољопр
ивредни
ивредни
% покрајине % Србије
% покрајине % Србије
х
х
газдинст
газдинст
ава
ава

2012.

Површина

2018.

% покрајине % Србије

Површина

% покрајине % Србије

483.928

100,0%

76,6% 437.413

100,0%

77,5%

1.828.527 ха

100,0%

53,2%

1.901.528 ха

100,0%

131.106
102.550
154.220
70.124
25.226
702

27,1%
21,2%
31,9%
14,5%
5,2%
0,1%

20,8% 86.941
16,2% 91.636
24,4% 153.851
11,1% 73.912
4,0% 30.090
0,1%
983

19,9%
20,9%
35,2%
16,9%
6,9%
0,2%

15,4%
16,2%
27,3%
13,1%
5,3%
0,2%

73.869 ха
151.323 ха
503.363 ха
482.515 ха
398.209 ха
219.248 ха

4,0%
8,3%
27,5%
26,4%
21,8%
12,0%

2,1%
4,4%
14,6%
14,0%
11,6%
6,4%

53.001 ха
135.731 ха
501.107 ха
508.574 ха
484.425 ха
218.689 ха

2,8%
7,1%
26,4%
26,7%
25,5%
11,5%

1,5% 0,6 ха 0,6 ха
3,9% 1,5 ха 1,5 ха
14,4% 3,3 ха 3,3 ха
14,6% 6,9 ха 6,9 ха
13,9% 15,8 ха 16,1 ха
6,3% 312 ха 222 ха

Војводина
< 1 ха
1–2 ха
2–5 ха
5–10 ха
10–50 ха
> 50 ха

147.624
53.568
21.169
28.269
18.959
20.116
5.543

100,0%
36,3%
14,3%
19,1%
12,8%
13,6%
3,8%

23,4% 127.006
8,5% 30.209
3,4% 16.592
4,5% 26.819
3,0% 21.601
3,2% 27.565
0,9%
4.220

100,0%
23,8%
13,1%
21,1%
17,0%
21,7%
3,3%

22,5%
5,4%
2,9%
4,8%
3,8%
4,9%
0,7%

1.608.896 ха
17.968 ха
30.462 ха
92.689 ха
134.766 ха
426.802 ха
906.209 ха

100,0%
1,1%
1,9%
5,8%
8,4%
26,5%
56,3%

46,8%
0,5%
0,9%
2,7%
3,9%
12,4%
26,4%

1.574.366 ха
10.966 ха
24.129 ха
88.139 ха
154.624 ха
558.371 ха
738.137 ха

100,0%
0,7%
1,5%
5,6%
9,8%
35,5%
46,9%

45,3% 10,9 ха 12,4 ха
0,3% 0,3 ха 0,4 ха
0,7% 1,4 ха 1,5 ха
2,5% 3,3 ха 3,3 ха
4,4% 7,1 ха 7,2 ха
16,1% 21,2 ха 20,3 ха
21,2% 163 ха 175 ха

СРБИЈА
< 1 ха
1–2 ха
2–5 ха
5–10 ха
10–50 ха
> 50 ха

631.552
184.674
123.719
182.489
89.083
45.342
6.245

100,0%
29,2%
19,6%
28,9%
14,1%
7,2%
1,0%

564.419
117.150
108.228
180.670
95.513
57.655
5.203

100,0%
20,8%
19,2%
32,0%
16,9%
10,2%
0,9%

3.437.423 ха
91.837 ха
181.785 ха
596.052 ха
617.281 ха
825.011 ха
1.125.457 ха

100,0%
2,7%
5,3%
17,3%
18,0%
24,0%
32,7%

3.475.894 ха
63.967 ха
159.860 ха
589.246 ха
663.198 ха
1.042.796 ха
956.827 ха

100,0%
1,8%
4,6%
17,0%
19,1%
30,0%
27,5%

54,7%

3,8 ха

4,3 ха

5,4 ха 6,2 ха
0,5 ха 0,5 ха
1,5 ха 1,5 ха
3,3 ха 3,3 ха
6,9 ха 6,9 ха
18,2 ха 18,1 ха
180 ха 184 ха

Извор: Републички завод за статистику; Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године
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2.1.3

Економска структура пољопривредних газдинстава

Како би се боље разумело како пољопривредници реагују на доступност наводњавања, важно
је размотрити ширу економску јединицу, било пољопривредно газдинство или правно лице.
Два значајна критеријума су одредиште резултата производње и удео укупног прихода који
потиче од пољопривреде.

Удео производње намењен продаји
И Попис пољопривреде и Анкета о структури пољопривредних газдинстава питали су
испитанике да ли продају своје производе и ако продају, да ли продају више од половине или
троше за своје потребе. До 2018. године, већина пољопривредних газдинстава свих величина
продавала је већи део онога што произведе, при чему су скоро сва пољопривредна газдинства
продавала барем један део онога што произведу.
Међу свим величинама пољопривредних газдинстава, 83% пољопривредних газдинстава
управља са 92% укупне пољопривредне површине, производња је углавном намењена продаји
па би се могла описати као комерцијална. Мањи број пољопривредних газдинстава која троше
оно што произведу су најчешће мала и мешовита. Заједничка карактеристика мањих
пољопривредних газдинстава у Србији је да производе неке производе, као што су пшеница
или малине, у комерцијалне сврхе, поред других, као што су свињско месо или јаја, који су
намењени за потрошњу у домаћинству. Из тог разлога је корисно ако се пољопривредна
газдинства посматрају као комерцијална и некомерцијална предузећа (врста усева или стоке),
уместо као комерцијална и некомерцијална имања.
Стога, свака подела пољопривреде у Србији на мала пољопривредна газдинства која служе за
„издржавање“ и на велика „комерцијална“ газдинства не представља прецизну слику
стварности. Ово такође значи да политике не могу да имају за циљ промовисање
комерцијалних пољопривредних газдинстава, јер је велика већина пољопривредних
газдинстава већ комерцијална.

Удео прихода од пољопривреде
Попис пољопривреде из 1991. године питао је свако породично имање да ли им основни извор
прихода потиче од пољопривреде, изван пољопривреде или имају мешовите приходе без
доминантног извора. Тако је утврђено да свега 27% пољопривредних газдинстава има приходе
које првенствено потичу од пољопривреде, где овај удео у Војводини пада на 25%.
Ово питање није поновљено у анкетама током последњих 30 година, иако је анкета о буџету
домаћинства из 2019. године показала да пољопривреда чини свега 10% прихода сеоског
домаћинства. Ова анкета није показала колики је удео сеоских домаћинстава код којих већи
део прихода потиче од пољопривреде, али је то у складу са подацима од пре 30 година који
кажу да већина пољопривредних газдинстава има примарне приходе који не потичу од
пољопривреде, већ од запослења или пензије, где пољопривреда обезбеђује допунски приход
и уштеду на трошковима уколико се храна троши у домаћинству.
Стога, ситуација са мешовитим приходима или пољопривредом као допунским послом
представља доминантну ситуацију у Србији и може се приметити код газдинстава свих
величина: мала газдинства се ослањају на друге изворе прихода јер немају довољно земљишта
да живе само од пољопривреде; средња газдинства често имају и друге пословне интересе; и
многа од највећих пољопривредних газдинстава чине део холдинг компанија које имају
интерес у производњи и преради хране, малопродаји и другим областима поред
пољопривреде.
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Економска структура пољопривредних газдинстава може да утиче на одговор
пољопривредника на могућности за наводњавање кроз најмање четири фактора: радну снагу,
капитал, ризик и награду, као и кроз приступ тржиштима.

Радна снага
Ако пољопривредник остварује највећи део својих прихода из редовног посла или посла који
није повезан са пољопривредом, онда пољопривредне активности морају да се ускладе са
другим пословима, уз коришћење времена у вечерњим часовима, током викенда и празника.
„Опортунитетни трошак“ где пољопривредник напушта свој редован посао и посвећује се
пољопривреди био би превисок, укључујући и губитак редовних месечних примања и
здравственог осигурања, права на пензију и друге погодности које с тим иду.
Пољопривредничке породице се често труде да искористе најбоље од оба света, тражећи
начин да повећају приходе газдинства док задржавају приходе и безбедност редовног
запослења. Већи део проширења производње бобичастог воћа и повећање узгоја поврћа
велике вредности које је примећено у последње време, попут гајења корнишона, потиче у
највећој мери из оваквог хонорарног бављења пољопривредом.
Код већих газдинстава, ово представља примарно занимање најмање једног члана породице,
где радна снага такође представља највеће ограничење за проширење производње воћа и
поврћа велике вредности. Ови усеви захтевају значајно улагање у погледу радне снаге током
одређених делова циклуса, нарочито око садње и жетве, а такође постоје и месеци када нема
шта да се ради. Ова испрекидана потреба не уклапа се у редовно запослење са пуним радним
временом и традиционално се ослања на ангажовање сезонске радне снаге, где се за ове
потребе често ангажују мигранти из суседних земаља попут Бугарске или Босне и Херцеговине.
Многи пољопривредници пријављују да оваква мигрантска радна снага више није доступна и
да је тешко пронаћи локалну радну снагу због бољих могућности за запошљавање изван
пољопривреде. Чак и када су сезонски радници доступни, то доводи до изазова око
управљања са којима већина пољопривредника не жели да се носи.
Такође је приметна тенденција код пољопривредних газдинстава свих величина да се
производња воћа и поврћа одржава у размерама којима може да се управља у кругу
породице. Ово је јасно приметно на основу података о воћу из Анкете о структури
пољопривредних газдинстава из 2018. године, где је утврђено да је 64% свих воћњака и
плантажа орашастих плодова мање од 0,3 ха, и да се 58% укупних површина под воћем и
орашастим плодовима узгаја у воћњацима4 мањим од 1 ха.
Релативно мало воћа се гаји у великим воћњацима на површинама између 10–50 ха, али
приметан је развој сектора веома великих воћњака (> 50 ха) за три одређене врсте воћа и
орашастих плодова: лешнике, где је 27% укупне површине на плантажама већим од 50 ха;
јабуке, са 7% у великим воћњацима; и вишње са 5%. Оба пољопривредна газдинства имају
веома другачији приступ радној снази и организована су тако да управљање великим бројем
сезонских радника представља централни део њиховог пословног модела. Међутим, веома
велики воћњаци и даље представљају само врх леденог брега, чак и када је реч о лешницима,
јабукама и вишњама. Све друге сорте воћа и орашастих плодова гаје се скоро потпуно у малим
и средњим воћњацима.
Овако детаљни подаци нису доступни за поврће, али просечна површина за производњу
поврћа је 0,44 ха, у поређењу са 0,68 ха за производњу воћа. Када је реч о поврћу, велика
разлика настаје између оних врста поврћа чија производња и жетва се може потпуно

4

Величина воћњака се израчунава као укупна површина у газдинству под једном сортом воћа или орашастих плодова, било у
комаду или на више парцела.
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механизовати, као што су шаргарепа и лук, и оних које захтевају ангажовање радне снаге, као
што су парадајз, паприке, краставци, купус, јагоде, диње и лубенице.
Подаци наведени у одељку 2.2.3 у наставку показују да се број пољопривредних газдинстава
која гаје воће и поврће повећава брже од укупне површине под усевима, па стога просечна
површина за производњу воћа или поврћа по производном газдинству опада. Ово указује да је
брза експанзија током периода 2012–2018 покренута тиме што је већи број нових газдинстава
почео да гаји воће и поврће на мањим површинама, него што су постојећи произвођачи
повећали површину на којој производе. Ограничења у погледу радне снаге су скоро сигурно
разлог за то.

Капитал
Особа која ради пуно радно време за послодавца обично нема средстава која може да уложи у
такав посао, али ако има земљиште и скроман капитал за улагање, онда мали пластеник,
воћњак или систем за наводњавање може да представља примамљиву прилику за развој
сопственог извора прихода. Међутим, ако породица која води газдинство има сопствени посао
који нема везе с пољопривредом, онда пољопривреда представља конкуренцију за ограничена
средства која су на располагању и могу да понуде већи поврат. Исти сукоб се јавља чак и на
највећим пољопривредним газдинствима, где менаџери морају да одлуче да ли да уложе у
пољопривредни сектор пословања или у друге области пословања.

Ризик и награда
Пољопривреда је по својој природи ризична због тога што зависи од временских услова и
подложности штеточинама, болестима и осцилацијама на тржишту. Када породица у
потпуности зависи од пољопривреде као извора прихода, онда имају јак подстицај да
максимално повећају свој приход од пољопривреде, али такође морају пажљиво да размотре
да ли ће ново улагање повећати њихов ризик или га умањити. Међутим, када породица има
приходе који већим делом не потичу од пољопривреде, као што је обично случај, они имају
слабији подстицај да интензивирају пољопривредну производњу, али ако покушају нешто
ново, изложени су мањем ризику катастрофалног пада прихода ако нешто пође по злу.
Ово може да утиче на то какве врсте пољопривредних газдинстава имају највећу вероватноћу
да ће постати иноватори и они који брзо прихватају промене у виду нових технологија за
наводњавање или нових усева велике вредности, захваљујући чему би пројекти и услуге
проширења могли боље да таргетирају најрелевантније врсте пољопривредних газдинстава.

Приступ тржиштима
Пласирање производа може да има велик утицај на продајну цену а самим тим и на укупне
приходе пољопривредног газдинства. Ту су велика пољопривредна газдинства у предности, јер
имају већу тржишну моћ, могу да испоруче веће количине доследног производа, могу да улаже
у складиштење и друге начине за додавање вредности, те могу да испоручују производе
директно у супермаркете или чак на инострана тржишта. Пољопривредне задруге и удружења
се често представљају као начин за приближавање ових предности малим произвођачима и
већ играју значајну улогу у неким секторима и деловима Србије.
Међутим, оне представљају само једну опцију, а Србија је успешно развила ефикасан и
конкурентан скуп продајних канала који могу да прикупе производе од бројних малих
произвођача. Улога државе као једног од највећих светских извозника малина заснива се на
мрежи хладњача распрострањених широм простора где се врши производња, од којих су неке
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у рукама задруга, а друге у рукама приватних компанија. Тиме је омогућено да запослена
породица која узгаја 0,1–0,2 ха малина, ради на њима током викенда и бере их током летњих
празника, испоручи свеже или замрзнуте малине на полице супермаркета широм Европе.
Слична ситуација је код купина, боровница, вишања, корнишона и других производа велике
вредности, где се све више омогућава малим хонорарним пољопривредницима да изађу на
модерна тржишта.
Захваљујући томе што ови ланци продаје функционишу, структура малих пољопривредних
газдинстава у Србији добија на вредности тиме што користи породичну радну снагу која ради у
своје слободно време. Неколико стотина хиљада породица, које улажу скромну количину рада
током године, заједно чине веома значајну радну снагу која је превазишла ограничења у
погледу ангажовања сезонске радне снаге и омогућила брзо ширење производње воћа и
поврћа велике вредности.

2.2 Статистички подаци о пољопривредним
газдинствима и наводњавању
Детаљни статистички подаци о наводњавању у Србији прикупљени су два пута од распада
Југославије: 2012. године кроз Попис пољопривреде и 2018. године кроз велику Анкету о
структури пољопривредних газдинстава која је обухватила 120.000 пољопривредних
газдинстава и правних субјеката5. Подаци су прикупљени према месту, величини газдинства,
извору воде и начину наводњавања, за 12 група наводњаваних усева.
Шестогодишњи период између 2012. и 2018. године био је сведок драматичном и углавном
позитивном развоју наводњавања: укупна наводњавана површина повећана је за 60% са
100.000 ха на 160.000 ха, а број газдинстава која користе наводњавање повећан је за 92% са
97.000 на 186.000. До 2018. године, једна трећина свих пољопривредних газдинстава у Србији
користила је неку врсту наводњавања.
Како је број газдинстава растао брже од површине, просечна површина под наводњавањем по
газдинству које користи наводњавање смањена је за 17% са 1,03 ха на 0,86 ха. Ова мала
просечна величина наводњаваних парцела је блиско повезана са чињеницом шта се
наводњава и како, те игра значајну улогу у економичности наводњавања у Србији.
Највидљивији облици наводњавања - велики системи центар пивот и линеарни системи који се
крећу преко парцела величине преко 100 хектара - играју значајну улогу за одређене секторе
као што је семенска производња, али у великој мери представљају изузетак.

2.2.1

Извор воде

Системи за наводњавање могу се поделити на две врсте: Индивидуално наводњавање, где је
једно газдинство одговорно за целокупан процес од захватања воде до примене на усеве, и
наводњавање за више корисника, где организација врши захватање воде и испоручује воду до
бројних газдинстава. Статистички подаци разликују четири извора воде, који делимично
одговарају врстама наводњавања (видети такође Табела 2 на крају овог одељка):
 Подземне воде на имању представљају најчешћи извор воде који користи 98.000
газдинстава за индивидуално наводњавање површине од 71.000 ха из приватних
бунара и бушотина (у просеку 0,73 ха). Могу се пронаћи свуда где има подземних
5

Завод за статистику такође објављује годишњи статистички извештај о наводњавању, али он обухвата само правна лица и тиме
изоставља велику већину наводњаваних газдинстава.
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вода, али су најчешћи код плитких алувијалних аквифера код којих су трошкови
бушења бунара и пумпања воде мали. Скоро две трећине површине која се
наводњава из подземних вода на имању налази се у централној Србији, са једном
трећином укупног броја у Шумадији и западној Србији.
 Површинске воде на имању се ређе користе за индивидуално наводњавање, јер
релативно мали број газдинстава има реку која протиче кроз или поред земљишта;
овакав систем користи 17.000 газдинстава за наводњавање 16.000 ха (у просеку 0,90
ха). Скоро 80% површине која се наводњава из овог извора налази се у централној
Србији, са половином од укупног броја у Шумадији и западној Србији, где брдовити
терен погодује настанку бројних речица и потока.
 Површинска вода изван имања представља други најчешћи извор воде који користи
50.000 газдинстава за наводњавање 62.000 ха (у просеку 1,24 ха). Ова категорија
укључује наводњавање за више корисника, првенствено из система Дунав-Тиса-Дунав
у Војводини, заједно са појединачним системима за наводњавање код којих
газдинство има цевовод од оближње реке или акумулације; многи некадашњи
комбинати користе овај облик наводњавања. Две трећине укупне наводњаване
површине из површинских вода изван имања налази се у Војводини, првенствено
захваљујући систему Дунав-Тиса-Дунав и другим регионалним хидросистемима.
 Водовод, јавну мрежу за водоснабдевање, користи 12.000 газдинстава за
наводњавање 4.000 ха (у просеку 0,30 ха). Нека села су изградила системе за
водоснабдевање двоструке намене, који испоручују воду чији квалитет је добар за
пиће, као и за потребе наводњавања мањих размера. Међутим, у већини случајева,
ова газдинства просто користе обичну воду са чесме и плаћају нормалне накнаде за
коришћење воде како би наводњавали мање површине усева веома велике
вредности, као што су стакленици, расадници, воће и поврће у близини куће.
Деведесет процената површине под наводњавањем из система водовода налази се у
централној Србији, при чему је више од половине у Шумадији и западној Србији, где
је производња воћа нарочито добро развијена. Овај систем има одређене
карактеристике наводњавања за више корисника, у томе што постоји организација
која је одговорна да испоручи воду до газдинства, као и одређене карактеристике
индивидуалног наводњавања, у томе што се све одлуке које се тичу наводњавања
доносе на нивоу пољопривредног газдинства.

Коришћење сва четири извора воде значајно је повећано током периода 2012–2018.
ЈВП „Воде Војводине“ пријавиле су 100 корисника хидросистема Дунав-Тиса-Дунав и
регионалних система током 2020. године, који наводњавају укупно 40.000 ха. Системи за
наводњавање за више корисника су много ређи у централној Србији, тако да се укупна
површина под наводњавањем за више корисника процењује на површину мању од 50.000 ха,
док је укупан број корисника мањи од 200. То значи да три четвртине целокупног
наводњаваног земљишта и 99,9% свих газдинстава која користе наводњавање користе неку
врсту индивидуалног наводњавања или Водовод, уместо да зависе од организације за
наводњавање.

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије

22

Табела 2. Извор воде за наводњавање, 2012. и 2018.
Број имања која наводњавају

Наводњавана површина

Покрајина
Група у погледу величине

2012.
2018.
2012.
2018.
Број
Број
пољопр
пољопр
ивредни
%
%
ивредни
%
%
Наводњаван
%
%
Наводњаван
%
%
х
покрајине Србија
х
покрајине Србија а површина покрајине Србија а површина покрајине Србија
газдинст
газдинст
ава
ава
Централна Србија
87.492
100,0%
89,3% 166.123
100,0%
89,3%
41.522 ха
100,0%
89,3%
84.882 ха
100,0%
89,3%
Подземна вода
56.833
65,0%
50,0% 93.046
56,0%
50,0%
23.649 ха
57,0%
50,0%
49.185 ха
57,9%
50,0%
Подземна вода на имању
49.019
56,0%
44,2% 82.182
49,5%
44,2%
22.771 ха
54,8%
44,2%
45.883 ха
54,1%
44,2%
Водовод*
7.814
8,9%
5,8% 10.864
6,5%
5,8%
878 ха
2,1%
5,8%
3.302 ха
3,9%
5,8%
Површинске воде
27.309
31,2%
35,0% 65.089
39,2%
35,0%
16.716 ха
40,3%
35,0%
32.255 ха
38,0%
35,0%
Површинске воде на имању
6.461
7,4%
9,1% 16.992
10,2%
9,1%
4.296 ха
10,3%
9,1%
12.150 ха
14,3%
9,1%
Површинске воде са имања
20.848
23,8%
25,8% 48.097
29,0%
25,8%
12.420 ха
29,9%
25,8%
20.105 ха
23,7%
25,8%
Остало
3.350
3,8%
4,3%
7.988
4,8%
4,3%
1.158 ха
2,8%
4,3%
3.442 ха
4,1%
4,3%
Војводина
9.448
100,0%
10,7% 19.990
100,0%
10,7%
58.251 ха
100,0%
10,7%
74.705 ха
100,0%
10,7%
Подземна вода
7.682
81,3%
9,2% 17.111
85,6%
9,2%
17.857 ха
30,7%
9,2%
25.659 ха
34,3%
9,2%
Подземна вода на имању
6.769
71,6%
8,4% 15.719
78,6%
8,4%
17.635 ха
30,3%
8,4%
25.272 ха
33,8%
8,4%
Водовод*
913
9,7%
0,7%
1.392
7,0%
0,7%
222 ха
0,4%
0,7%
387 ха
0,5%
0,7%
Површинске воде
1.523
16,1%
1,2%
2.151
10,8%
1,2%
39.357 ха
67,6%
1,2%
45.261 ха
60,6%
1,2%
Површинске воде на имању
385
4,1%
0,2%
397
2,0%
0,2%
4.718 ха
8,1%
0,2%
3.508 ха
4,7%
0,2%
Површинске воде са имања
1.138
12,0%
0,9%
1.754
8,8%
0,9%
34.638 ха
59,5%
0,9%
41.753 ха
55,9%
0,9%
Остало
243
2,6%
0,4%
728
3,6%
0,4%
1.038 ха
1,8%
0,4%
3.785 ха
5,1%
0,4%
СРБИЈА
96.940
100,0%
186.113
100,0%
99.773 ха
100,0%
159.587 ха
100,0%
Подземна вода
64.515
66,6%
110.157
59,2%
41.506 ха
41,6%
74.844 ха
46,9%
Подземна вода на имању
55.788
57,5%
97.901
52,6%
40.406 ха
40,5%
71.154 ха
44,6%
Водовод*
8.727
9,0%
12.256
6,6%
1.100 ха
1,1%
3.690 ха
2,3%
Површинске воде
28.832
29,7%
67.240
36,1%
56.073 ха
56,2%
77.517 ха
48,6%
Површинске воде на имању
6.846
7,1%
17.389
9,3%
9.014 ха
9,0%
15.658 ха
9,8%
Површинске воде са имања
21.986
22,7%
49.851
26,8%
47.059 ха
47,2%
61.858 ха
38,8%
Остало
3.593
3,7%
8.716
4,7%
2.195 ха
2,2%
7.227 ха
4,5%
Извор: Републички завод за статистику; Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Просечна
наводњавана
површина
2012.
2018.

0,5 ха
0,4 ха
0,5 ха
0,1 ха
0,6 ха
0,7 ха
0,6 ха
0,3 ха
6,2 ха
2,3 ха
2,6 ха
0,2 ха
25,8 ха
12,3 ха
30,4 ха
4,3 ха
1,0 ха
0,6 ха
0,7 ха
0,1 ха
1,9 ха
1,3 ха
2,1 ха
0,6 ха

0,5 ха
0,5 ха
0,6 ха
0,3 ха
0,5 ха
0,7 ха
0,4 ха
0,4 ха
3,7 ха
1,5 ха
1,6 ха
0,3 ха
21,0 ха
8,8 ха
23,8 ха
5,2 ха
0,9 ха
0,7 ха
0,7 ха
0,3 ха
1,2 ха
0,9 ха
1,2 ха
0,8 ха

* Јавна мрежа за водоснабдевање „Водовод“ се првенствено али не у целости снабдева из подземних вода.
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2.2.2

Метод наводњавања

И Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних газдинстава из
2018. године утврдили су да је најчешћи начин наводњавања усева површинско наводњавање
(видети Табела 3 на крају овог одељка); током 2018. године, 71% наводњаваних газдинстава
користило је површинско наводњавање у одређеној мери, 65% користило је сопствена
средства за наводњавање, док је 44% укупне наводњаване површине наводњавано
површинским наводњавањем6. Овај метод укључује плављење површина, наводњавање преко
бразда и резервоара и, на мањим површинама на којима се гаји воће и поврће, једноставно
полагање цеви на земљу и њихово периодично померање. Брзим истраживањем које су
спровели тим за припрему програма и Пољопривредне саветодавне службе пронађени су
примери површинског наводњавања кукуруза, купина, паприка и кромпира у неколико
различитих општина. Корисницима се свиђа овај метод јер је јефтин и једноставан, без пуно
проблема, али је овај метод прикладан на местима где воде има у изобиљу и где је јефтина.
Пољопривредницима који користе површинско наводњавање не треба посебна опрема,
можда само пумпа коју покреће трактор за подизање воде из реке или канала за одводњавање
до њиве, па они не долазе у контакт са пројектантима наводњавања, добављачима опреме или
саветницима, што значи да су размере овог облика наводњавања често занемарене.
Површинско наводњавање се користи на четвртини наводњаваног земљишта у Војводини и на
половини наводњаваног земљишта у централној Србији, нарочито у брдовитим крајевима где
се вода често доводи од реке до њиве помоћу гравитације.
Анкета из 2018. године показала је да је 29% газдинстава која наводњавају користило неки
облик наводњавања под притиском (прскалице, кап по кап или оба) на 36% укупне
наводњаване површине, као и 6% пољопривредних газдинстава која су користила
наводњавање под притиском на неким парцелама, а површинско наводњавање на другим. За
наводњавање под притиском у Србији користе се најразличитије технологије:
 Системи прскалица укључују велике машине са централном обртном тачком и машине
за линеарно наводњавање, системе за вучење црева (познати као тифони), уређаје за
распршивање воде, покретне алуминијумске цеви са прскалицама и системи
микропрскалица са пластичним цевима. Наводњавање прскалицама је посебно често
на великим њивама и у ратарству, па се стога 80% укупне површине која се наводњава
прскалицама налази у Војводини7.
 Системи кап по кап користе се у распону од трајних инсталација за винограде и
воћњаке, од којих су неке пројектовали стручњаци и опремили модерним системима
за контролу, до трака за једнократно наводњавање поврћа које пољопривредник
може да купи у локалној продавници и сам монтира; ова категорија такође укључује и
мини-прскалице које се најчешће користе за поврће. Имајући у виду да је фокус на
воћу и поврћу, 70% површине која се наводњава кап по кап налази се у централној
Србији8.
 Фертигација постаје све чешћа код система за наводњавање кап по кап свих врста и
повремено се такође користи са системима микро-прскалица и прскалица.

6

Не рачунајући газдинства која користе површинско наводњавање и наводњавање под притиском, за које површина под
површинским наводњавањем није позната.

7

Прорачун не узима у обзир пољопривредна газдинства која су користила друге облике наводњавања поред прскалица.

8

Прорачун не узима у обзир газдинства која су користила друге облике наводњавања поред система кап по кап.
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Системи под притиском су скупљи за инсталацију и одржавање од система за површинско
наводњавање, али они могу да уштеде радну снагу а њихова способност да испоруче воду и
храњиве материје на место где је то потребно и тачно онда када је потребно може да донесе
значајно повећање приноса које, код интензивних усева велике вредности, може више него да
надокнади њихове трошкове.
Од 60.000 ха нове наводњаване површине која је додата током периода 2012–2018, више од
половине (36.000 ха) користи површинско наводњавање. Друго највеће повећање примећено
је код наводњавања кап по кап, за које се површина утростручила, са 11.000 ха на 34.000 ха.
Површина која се наводњава на газдинствима која користе искључиво наводњавање
прскалицама смањена је за четвртину (12.000 ха) што може бити последица комбинације
најмање три фактора:
 Нека газдинства су можда закључила да не вреди наводњавати ратарске културе
током релативно влажне 2018. године, у поређењу са релативно сувом 2012.
годином9;
 Нека газдинства су прешла са система прскалица на систем наводњавања кап по кап
или мини-прскалицама, често уз промену узгајаног усева;
 Нека газдинства су додала друге облике наводњавања поред прскалица, због чега
више нису у категорији која се наводњава само помоћу прскалица.

9

У жетвеној години 2011–12, количина падавина је била 20% мања од просечне, док је у 2017–18 била 20% већа од просечне.
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Табела 3. Метод наводњавања, 2012. и 2018.
Број имања која наводњавају
Покрајина
Група у погледу величине

Централна Србија
Површинско
Под притиском
Прскалице
Кап по кап
Прскалице и кап по кап
Мешовито
Војводина
Површинско
Под притиском
Прскалице
Кап по кап
Прскалице и кап по кап
Мешовито

2012.
Број
пољопр
ивредни
%
%
х
покрајине Србија
газдинст
ава
87.492
100,0%
90,3%
53.762
61,4%
55,5%
26.290
30,0%
27,1%
6.384
7,3%
6,6%
18.052
20,6%
18,6%
1.854
2,1%
1,9%
7.440
8,5%
7,7%
9.448
3.478
5.347
1.937
2.965
445
623

100,0%
36,8%
56,6%
20,5%
31,4%
4,7%
6,6%

9,7%
3,6%
5,5%
2,0%
3,1%
0,5%
0,6%

Наводњавана површина

2018.
2012.
2018.
Број
пољопр
ивредни
%
%
Наводњаван
%
%
Наводњаван
%
%
х
покрајине Србија а површина покрајине Србија а површина покрајине Србија
газдинст
ава
166.123
100,0%
89,3%
41.522 ха
100,0%
41,6%
84.882 ха
100,0%
53,2%
108.671
65,4%
58,4%
16.248 ха
39,1%
16,3%
43.652 ха
51,4%
27,4%
47.702
28,7%
25,6%
19.296 ха
46,5%
19,3%
32.422 ха
38,2%
20,3%
7.192
4,3%
3,9%
9.284 ха
22,4%
9,3%
6.609 ха
7,8%
4,1%
38.518
23,2%
20,7%
7.506 ха
18,1%
7,5%
23.625 ха
27,8%
14,8%
1.992
1,2%
1,1%
2.506 ха
6,0%
2,5%
2.188 ха
2,6%
1,4%
9.750
5,9%
5,2%
5.979 ха
14,4%
6,0%
8.809 ха
10,4%
5,5%
19.990
12.000
6.872
1.350
5.155
367
1.118

100,0%
60,0%
34,4%
6,8%
25,8%
1,8%
5,6%

10,7%
6,4%
3,7%
0,7%
2,8%
0,2%
0,6%

58.251 ха
8.608 ха
45.834 ха
35.774 ха
3.749 ха
6.311 ха
3.808 ха

100,0%
14,8%
78,7%
61,4%
6,4%
10,8%
6,5%

58,4%
8,6%
45,9%
35,9%
3,8%
6,3%
3,8%

74.705 ха
17.695 ха
46.019 ха
26.269 ха
10.203 ха
9.547 ха
10.990 ха

100,0%
23,7%
61,6%
35,2%
13,7%
12,8%
14,7%

46,8%
11,1%
28,8%
16,5%
6,4%
6,0%
6,9%

СРБИЈА
96.940
100,0%
186.113
100,0%
99.773 ха
100,0%
159.587 ха
100,0%
Површинско
57.240
59,0%
120.671
64,8%
24.856 ха
24,9%
61.347 ха
38,4%
Под притиском
31.637
32,6%
54.574
29,3%
65.130 ха
65,3%
78.441 ха
49,2%
Прскалице
8.321
8,6%
8.542
4,6%
45.058 ха
45,2%
32.878 ха
20,6%
Кап по кап
21.017
21,7%
43.673
23,5%
11.254 ха
11,3%
33.828 ха
21,2%
Прскалице и кап по кап
2.299
2,4%
2.359
1,3%
8.817 ха
8,8%
11.735 ха
7,4%
Мешовито
8.063
8,3%
10.868
5,8%
9.787 ха
9,8%
19.799 ха
12,4%
Извор: Републички завод за статистику; Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године
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Просечна
наводњавана
површина
2012.
2018.

0,5 ха
0,3 ха
0,7 ха
1,5 ха
0,4 ха
1,4 ха
0,8 ха

0,5 ха
0,4 ха
0,7 ха
0,9 ха
0,6 ха
1,1 ха
0,9 ха

6,2 ха
2,5 ха
8,6 ха
18,5 ха
1,3 ха
14,2 ха
6,1 ха

3,7 ха
1,5 ха
6,7 ха
19,5 ха
2,0 ха
26,0 ха
9,8 ха

1,0 ха

0,9 ха

0,4 ха
2,1 ха
5,4 ха
0,5 ха
3,8 ха
1,2 ха

0,5 ха
1,4 ха
3,8 ха
0,8 ха
5,0 ха
1,8 ха
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2.2.3

Наводњавани усеви

Удео једногодишњих и вишегодишњих усева који се наводњавају у Србији порастао је са 3,4%
током 2012. на 4,6% током 2018, што значи да се више од 95% укупне површине усева и даље
наводњава кишом, уместо наводњавањем. Међутим, удео наводњавања се у великој мери
разликује у зависности од усева:
 Наводњавање се веома ретко користи за сунцокрет (0,9% укупне површине под
сунцокретом наводњавано је 2018. године), за житарице осим кукуруза (1,7%), за
крмне усеве и друге усеве (1,6%), јер је економски одговор ових усева на
наводњавање генерално мали.
 Наводњавање се повремено користи за кукуруз (3,0%) и винограде (3,3%).
Наводњавање кукуруза чини се да је у великој мери ограничено на семенски кукуруз
и на места где се наводњавање може вршити веома јефтино, на пример, користећи
гравитационо површинско наводњавање. Наводњавање винове лозе повећава
принос али смањује квалитет, нарочито садржај шећера, па се стога не практикује.
 Наводњавање се користи за шећерну репу (12%), воће (17%), кромпир (21%) и
махунарке (25%), које се не гаје на великим површинама. Ово су све усеви који се
могу успешно гајити без наводњавања, али који имају добар одговор на
наводњавање уколико је оно обезбеђено уз разумне трошкове.
 Наводњавање се сада користи за 93% поврћа, што је драстично повећање у односу на
57% свега шест година раније. Наводњавање поврћа повећава принос, побољшава
квалитет и чини принос и квалитет доследнијим; стога се сада сматра неопходним за
комерцијалну производњу већине поврћа.
Од 60.000 ха површина које су почеле да се наводњавају током периода 2012–2018, више од
80% користи се за усеве велике вредности, са додатних 30.000 ха наводњаваног поврћа и
19.000 ха наводњаваног воћа. Ово показује да је наводњавање све више концентрисано око
ових усева за које даје највећи поврат, уз пораст наводњавања воћа и поврћа у сва четири
региона у Србији, како је приказано на Слика 2:
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Слика 2. Промена наводњаваних површина под воћем и поврћем према регионима; Извор: Подаци
Републичког завода за статистику, Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури
пољопривредних газдинстава из 2018. године

Приметно је да се 83% укупне површине под воћем и даље не наводњава. Воће може да има
највећи потенцијал за профитабилно проширење наводњавања, али постоје две важне
препреке које треба узети у обзир:
 Највећи део производње воћа врши се у нижим брдовитим крајевима, где се скоро
половина укупне производње врши у региону Шумадије и западне Србије. Плитке
подземне воде најчешће нису доступне а реке теку на дну низије, па
пољопривредници који желе да наводњавају постојећи воћњак морају да доведу
воду преко земљишта других људи и да је подигну на значајну висину, а суочени су и
са ризиком да река пресуши током лета, онда када је наводњавање најпотребније.
 Највећи део воћарске производње производи шљиве, јабуке и вишње, често са
старим, великим, непродуктивним стаблима на великим растојањима у систему који
захтева мала улагања али даје и мале приносе. У овој ситуацији, трошкови увођења
наводњавања од дрвета до дрвета били би високи у односу на вредност додатног
приноса (бобичасто воће се обично гаји на малим растојањима у интензивном засаду,
па се вода може довести до парцеле, након чега трошкови дистрибуције до самих
биљака нису високи у односу на принос који дају).
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Ово указује на две ситуације у којима би се наводњавање воћарства могло профитабилно
проширити
1) На местима где се наводњавање може довести до постојећих воћњака уз разумне
трошкове, било кроз индивидуално наводњавање или кроз мање локалне шеме које
могу да захвате воду узводно и испоруче је помоћу гравитације;
2) На местима где пољопривредници успостављају нове интензивне засаде воћа у
просторима где је вода доступна, тако да се наводњавање користи од самог почетка.
Током периода 2012–2018, укупна површина на којој се гајило воће повећана је за 16.000 ха а
површина наводњаваног воћа порасла је за 19.000 ха; ово показује да један део повећања
потиче од додавања наводњавања у постојеће воћњаке, али такође показује да већина потиче
од садње нових воћњака са наводњавањем.
Ако се посматрају други усеви, промена наводњаване површине током периода 2012–2018
била је генерално у складу са општим променама наводњаване површине, тј. приметно је
смањење површине под кукурузом и повећање површине под другим житарицама, као и
смањење површине под шећерном репом и повећање површине под уљаном репицом и
сунцокретом. Наводњавана соја је обухваћена категоријом „други усеви“, па није могуће
проценити како се ситуација мењала.

Усеви који се наводњавају на имањима са наводњавањем
Тенденција да наводњавање буде концентрисано на одређене усеве приметна је код
индивидуалних пољопривредних газдинстава, и на нивоу читаве државе. Пољопривредна
газдинства која користе наводњавање имају тенденцију да наводњавају скоро целокупну
површину под поврћем, око трећине површине под шећерном репом, махунаркама,
кромпиром и поврћем, и мање од једне десетине површине под житарицама и уљарицама.
Ово може да буде последица утицаја три најважнија фактора:
 На местима где је наводњавање доступно, постоје трошкови у смислу времена и
често енергије за пумпање; пољопривредници могу да сматрају да додатни принос
од наводњавања усева мале вредности не оправдава трошкове увођења
наводњавања.
 Укупна количина наводњавања коју пољопривредници могу да обезбеде може бити
ограничена доступном водом, опремом за наводњавање или са оба ова фактора; у
овим случајевима пољопривредници рационално користе своје ограничене ресурсе
на оним усевима који имају највише користи од наводњавања.
 Пољопривредна газдинства у Србији се најчешће састоје од више парцела разбацаних
на већем простору и немају сва једнак приступ наводњавању; пољопривредници
често усклађују наводњавање са усевима, на пример, улажу у бушење бунара само на
оним парцелама на којима имају засад воћа или користе земљиште у близини реке за
узгој воћа и поврћа.
У одељку 2.1.3 се напомиње да, уместо класификовања газдинстава као комерцијалних или
егзистенцијалних, практичније је размишљати о комерцијалним и некомерцијалним
подухватима у оквиру једног газдинства. Исто важи и за наводњавање: у ситуацији где једна
трећина пољопривредних газдинстава у Србији сада користи наводњавање, али га користи
само на мањем делу свог земљишта, може бити практичније размишљати о наводњавању или
природно наводњаваним парцелама и усевима, уместо о наводњаваним и ненаводњаваним
имањима.
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Наводњавана површина и број наводњаваних имања према усевима
Слика 3 показује, за сваку групу усева, укупну наводњавану површину (плава колона), број
имања која наводњавају овај усев (сива колона), и просечну површину овог усева коју ова
имања наводњавају (зелена колона, оса са десне стране):

Слика 3. Наводњавана површина, број наводњаваних имања и просечна наводњавана површина према
усевима; Извор: Подаци Републичког завода за статистику, Анкета о структури пољопривредних
газдинстава из 2018. године

Ако се посматрају бројеви пољопривредних газдинстава, наводњавање се најчешће користи за
поврће (114.000 имања), воће (52.000) и кромпир (27.000). Само поврће заузима половину
укупних наводњаваних парцела10, док усеви велике вредности заједно заузимају 87% парцела.
Међу ратарским усевима, најчешће се наводњавају кукуруз (18.000), махунарке (9.000) и друге
житарице (4.000); крмни и други усеви нису приказани у овој анализи јер је група веома
разноврсна.
У смислу наводњаване површине, поврће (50.000 ха) и воће (32.000 ха) поново доминирају,
док кукуруз (27.000 ха) и друге житарице (14.000 ха) заузимају треће и четврто место.
Наводњаване махунарке, уљарице и шећерна репа заједно покривају само 8% наводњаване
површине (11.000 ха), јер се махунарке најчешће гаје на малим површинама а друге усеве гаји
релативно мали број газдинстава.

10

Термин „парцела“ се овде користи да опише једну врсту усева која се гаји у једном газдинству, чак и ако се простире на више
земљишних парцела.
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Просечна површина наводњаваних усева велике вредности је веома мала: 0,2 ха кромпира, 0,4
ха поврћа и 0,6 ха воћа, са 0,3 ха винове лозе у ретким случајевима када се винова лоза
наводњава. Структура наводњаваног воћа и поврћа у Србији обухвата првенствено 10.000
веома малих произвођача, који заједно производе значајне количине за продају и извоз.
Ратарски усеви под наводњавањем могу се поделити у две групе:
 Кукуруз, друге житарице и махунарке гаје бројни мали произвођачи, као и велика
газдинства, па су просечне површине мале (0,2 ха за махунарке, 1,5 ха за кукуруз и 4,0
ха за друге житарице);
 Индустријски усеви се гаје на малом броју великих газдинстава па је стога просечна
површина под наводњавањем велика (у просеку 8 ха сунцокрета на 265 газдинстава,
55 ха шећерне репе на 94 газдинстава и само 23 ха уљане репице на 69 газдинстава
наводњава овај усев).
Чињеница да се генерално мале површине наводњавају по газдинству има веома важне
импликације за потрошњу воде, као што ће бити речи у одељку 2.2.5 below у наставку.
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Табела 4. Наводњавани усеви, 2012. и 2018.
Број имања која наводњавају (не збирно за различите усеве)
Покрајина

Група у погледу величине

Централна Србија
Житарице
Кукуруз
Остале житарице
Остали ратарски усеви
Махунарке
Уљана репица
Сунцокрет
Шећерна репа
Кромпир
Поврће
Крмни усеви и друго
Воће
Виногради
Војводина
Житарице
Кукуруз
Остале житарице
Остали ратарски усеви
Махунарке
Уљана репица
Сунцокрет
Шећерна репа
Кромпир
Поврће
Крмни усеви и друго
Воће
Виногради

2012.
Број
пољоприв
%
редних
покрајине
газдинста
ва
87.492
100,0%
14.786
2.201

16,9%
2,5%

4.562
436
23
21
18.579
37.184

5,2%
0,5%
0,0%
0,0%
21,2%
42,5%

15.819
533
9.448

18,1%
0,6%
100,0%

893
248

9,5%
2,6%

106
4
43
147
1.109
3.875

1,1%
0,0%
0,5%
1,6%
11,7%
41,0%

2.121
247

22,4%
2,6%

Наводњавана површина

2018.
2012.
2018.
Број
пољоприв
%
%
%
Наводњаван
%
%
Наводњаван
%
%
редних
Србија
покрајине Србија а површина покрајине Србија а површина покрајине Србија
газдинста
ва
90,3%
166.123
100,0%
89,3%
41.522 ха
100,0%
41,6%
84.882 ха
100,0%
53,2%
14.092 ха
33,9%
14,1%
21.227 ха
25,0%
13,3%
15,3%
16.882
10,2%
9,1%
12.262 ха
29,5%
12,3%
13.738 ха
16,2%
8,6%
2,3%
3.219
1,9%
1,7%
1.830 ха
4,4%
1,8%
7.489 ха
8,8%
4,7%
1.239 ха
3,0%
1,2%
1.801 ха
2,1%
1,1%
4,7%
8.460
5,1%
4,5%
349 ха
0,8%
0,4%
656 ха
0,8%
0,4%
0,4%
17
0,0%
0,0%
74 ха
0,2%
0,1%
144 ха
0,2%
0,1%
0,0%
159
0,1%
0,1%
58 ха
0,1%
0,1%
998 ха
1,2%
0,6%
0,0%
19
0,0%
0,0%
758 ха
1,8%
0,8%
3 ха
0,0%
0,0%
19,2%
25.485
15,3%
13,7%
3.910 ха
9,4%
3,9%
3.921 ха
4,6%
2,5%
38,4%
100.980
60,8%
54,3%
10.110 ха
24,3%
10,1%
29.411 ха
34,6%
18,4%
3.751 ха
9,0%
3,8%
5.316 ха
6,3%
3,3%
16,3%
47.089
28,3%
25,3%
8.295 ха
20,0%
8,3%
22.657 ха
26,7%
14,2%
0,5%
1.939
1,2%
1,0%
126 ха
0,3%
0,1%
548 ха
0,6%
0,3%
9,7%
19.990
100,0%
10,7%
58.251 ха
100,0%
58,4%
74.705 ха
100,0%
46,8%
22.062 ха
37,9%
22,1%
20.071 ха
26,9%
12,6%
0,9%
749
3,7%
0,4%
16.662 ха
28,6%
16,7%
13.575 ха
18,2%
8,5%
0,3%
320
1,6%
0,2%
5.400 ха
9,3%
5,4%
6.495 ха
8,7%
4,1%
10.447 ха
17,9%
10,5%
8.924 ха
11,9%
5,6%
0,1%
259
1,3%
0,1%
799 ха
1,4%
0,8%
1.278 ха
1,7%
0,8%
0,0%
52
0,3%
0,0%
600 ха
1,0%
0,6%
1.419 ха
1,9%
0,9%
0,0%
106
0,5%
0,1%
614 ха
1,1%
0,6%
1.048 ха
1,4%
0,7%
0,2%
75
0,4%
0,0%
8.433 ха
14,5%
8,5%
5.179 ха
6,9%
3,2%
1,1%
1.243
6,2%
0,7%
2.391 ха
4,1%
2,4%
1.974 ха
2,6%
1,2%
4,0%
13.194
66,0%
7,1%
9.755 ха
16,7%
9,8%
20.618 ха
27,6%
12,9%
8.459 ха
14,5%
8,5%
13.675 ха
18,3%
8,6%
2,2%
5.070
25,4%
2,7%
5.050 ха
8,7%
5,1%
9.312 ха
12,5%
5,8%
0,3%
353
1,8%
0,2%
89 ха
0,2%
0,1%
131 ха
0,2%
0,1%
Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије

Просечна
наводњавана
површина
2012.
2018.

0,5 ха

0,5 ха

0,8 ха
0,8 ха

0,8 ха
2,3 ха

0,1 ха
0,2 ха
2,5 ха
36,1 ха
0,2 ха
0,3 ха

0,1 ха
8,5 ха
6,3 ха
0,2 ха
0,2 ха
0,3 ха

0,5 ха
0,2 ха
6,2 ха

0,5 ха
0,3 ха
3,7 ха

18,7 ха
21,8 ха

18,1 ха
20,3 ха

7,5 ха
150,0 ха
14,3 ха
57,4 ха
2,2 ха
2,5 ха

4,9 ха
27,3 ха
9,9 ха
69,1 ха
1,6 ха
1,6 ха

2,4 ха
0,4 ха

1,8 ха
0,4 ха
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Број имања која наводњавају (не збирно за различите усеве)
Покрајина

Група у погледу величине

2012.
Број
пољоприв
%
%
редних
покрајине
Србија
газдинста
ва
96.940
100,0%

2018.
Број
пољоприв
%
%
редних
покрајине Србија
газдинста
ва
186.113
100,0%

Просечна
наводњавана
површина
2012.
2018.

Наводњавана површина
2012.
Наводњаван
%
а површина покрајине

2018.
%
Србија

Наводњаван
а површина

%
покрајине

%
Србија

СРБИЈА
99.773 ха
100,0%
159.587 ха
100,0%
Житарице
36.154 ха
36,2%
41.298 ха
25,9%
Кукуруз
15.679
16,2%
17.631
9,5%
28.923 ха
29,0%
27.313 ха
17,1%
Остале житарице
2.449
2,5%
3.539
1,9%
7.230 ха
7,2%
13.985 ха
8,8%
Остали ратарски усеви
11.686 ха
11,7%
10.726 ха
6,7%
Махунарке
4.668
4,8%
8.719
4,7%
1.149 ха
1,2%
1.934 ха
1,2%
Уљана репица
440
0,5%
69
0,0%
674 ха
0,7%
1.563 ха
1,0%
Сунцокрет
66
0,1%
265
0,1%
672 ха
0,7%
2.047 ха
1,3%
Шећерна репа
168
0,2%
94
0,1%
9.191 ха
9,2%
5.182 ха
3,2%
Кромпир
19.688
20,3%
26.728
14,4%
6.301 ха
6,3%
5.895 ха
3,7%
Поврће
41.059
42,4%
114.174
61,3%
19.865 ха
19,9%
50.030 ха
31,3%
Крмни усеви и друго
12.209 ха
12,2%
18.991 ха
11,9%
Воће
17.940
18,5%
52.159
28,0%
13.344 ха
13,4%
31.968 ха
20,0%
Виногради
780
0,8%
2.292
1,2%
215 ха
0,2%
680 ха
0,4%
Извор: Републички завод за статистику; Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године
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1,0 ха

0,9 ха

1,8 ха
3,0 ха

1,5 ха
4,0 ха

0,2 ха
1,5 ха
10,2 ха
54,7 ха
0,3 ха
0,5 ха

0,2 ха
22,7 ха
7,7 ха
55,1 ха
0,2 ха
0,4 ха

0,7 ха
0,3 ха

0,6 ха
0,3 ха
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Географска дистрибуција наводњаваних усева
Слика 4 у наставку приказује дистрибуцију наводњаваних усева подељену у три широке групе
(ратарски и крмни усеви; воће и винова лоза; поврће и кромпир), где свака тачка представља
10 хектара наводњаваног усева. Подаци су добијени Анкетом о структури пољопривредних
газдинстава из 2018. године за сваку од 186 општина без Косова, са насумично расподелом
тачака у границама општине:

Слика 4. Географска дистрибуција наводњаваних усева у Србији; Извор: Анкета о структури
пољопривредних газдинстава из 2018. године; подаци на нивоу општине.

Наводњавани ратарски и крмни усеви концентрисани су на две примарне локације:
 У Војводини, посебно у североисточном делу Војводине, који је покривен
хидросистемом Дунав-Тиса-Дунав;
 Северно од Београда у Панчевачком риту, где се највећи део наводњавања врши на
земљишту некадашњег пољопривредног комбината „ПКБ“, који је био највећи у
Југославији.
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Наводњавано поврће и кромпир су највише концентрисани дуж већих река и изнад
алувијалних аквифера, на местима где је земљиште одговарајуће и где је вода за наводњавање
доступна. Ова подручја укључују:
 дуж река Дунав, Тиса, Бегеј и Тамиш у Војводини;
 на обе обале Саве, у Војводини и у централној Србији, укључујући општину Шабац;
 дуж Морава, укључујући општине Чачак, Трстеник, Житорађа и Лесковац.
Наводњавано воће и винова лоза концентрисани су на неколико локација, првенствено на
следећим:






2.2.4

општина Суботица на североистоку Војводине;
Фрушка гора у Војводини;
јужно од Саве око Шапца;
око Чачка и на Златибору код Западне Мораве и њених притока;
око Лесковца на Јужној Морави.

Интеракције између величине, усева,
извора воде и методе наводњавања

Избор шта газдинства гаје и да ли ће и како ће наводњавати блиско је повезан са величином
пољопривредног газдинства. Неке од ових утицаја директно покреће величина, док други
потичу од чињенице да се већина највећих газдинстава у Србији налази у Војводини, где терен,
земљиште и извори воде такође утичу на избор усева и наводњавања. Табела 5 приказује
опште податке о наводњавању према величини пољопривредних газдинстава.

Величина пољопривредног газдинства и комбинација усева
Приметна је јака повезаност између величине газдинства и комбинације усева, независно од
наводњавања.
Као што је приказано на Слика 5, најмања газдинства користе више од четвртине свога
земљишта за усеве велике вредности, тј. за воће, поврће, кромпир и винову лозу; овај однос
равномерно опада са величином газдинства јер већа газдинства стављају већи нагласак на
ратарске и крмне културе. За мања газдинства, усеви велике вредности и сточарство пружају
могућност добијања додатног прихода са мање површине земље, док је породична радна
снага најчешће довољна за умерену површину под воћем и поврћем и за мањи број грла стоке.
Са повећањем величине, газдинства теже томе да замене капитал за радну снагу и већином
бирају да гаје усеве који се лако механички обрађују, којима се лако управља и који се лако
продају. Графикон такође приказује да газдинства преко 10 хектара гаје већи удео „других
ратарских култура“ (уљарице, махунарке и шећерна репа), које дају бољи поврат од житарица,
али се ипак могу потпуно механизовати.
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Слика 5. Комбинација усева према величини газдинства; Извор: Подаци Републичког завода за
статистику, Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Када се овај тренд избора усева према величини газдинства споји са чињеницом да се
наводњавање најчешће користи за поврће, воће и кромпир, добија се веома јака веза између
величине газдинства и избора усева који се наводњава, како је приказано на Слика 6:

Слика 6. Комбинација наводњаваних усева према величини газдинства; Извор: Подаци Републичког
завода за статистику, Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године
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Веома мала газдинства (мање од 1 ха) користе 80% свог наводњаваног земљишта за усеве
велике вредности. Овај удео равномерно опада са повећањем величине газдинства до 50 ха,
када удео усева велике вредности драматично опада, са 68% на 25%; ова веома велика
газдинства користе највећи део свог наводњаваног земљишта за производњу житарица, других
ратарских култура и крмног биља.
Ако се узме у обзир укупна површина под наводњавањем независно од величине газдинства,
56% укупне површине користи се за усеве велике вредности (31% за поврће, 20% за воће, 4% за
кромпир, 0,4% за винову лозу), док се 44% користи за усеве мале вредности (26% житарице, 7%
друге ратарске културе, 12% крмно биље и друго).

Извор воде
Приметан је јасан однос између извора воде и комбинације усева, где се на 69% површине која
се наводњава из подземних вода гаје усеви велике вредности, док се на 68% површина које се
наводњавају из површинских вода гаје усеви мале вредности.
Такође је приметна јака веза између извора воде и величине газдинства: газдинства до 50 ха
првенствено се наводњавају из подземних вода, где се свега 35% њихове наводњаване
површине снабдева из површинских вода. Код газдинстава преко 50 ха, ситуација је веома
другачија, где се 82% њихове наводњаване површине снабдева из површинских вода; највећи
део ових газдинстава налази се у Војводини и црпи воду из система ДТД или регионалних
хидросистема, тако да се највећи део њихове наводњаване површине снабдева из
површинских вода које нису на имању.

Метод наводњавања
Веома слични односи приметни су и код методе наводњавања. Веза између комбинације усева
и методе наводњавања приказана је на Слика 711:

11

Статистички подаци бележе метод наводњавања на нивоу газдинства, не за појединачне усеве, тако да, на пример, прва
колона заправо показује да се 58% површине наводњаваног кромпира налази на газдинствима која користе искључиво
површинско наводњавање. Уколико газдинство користи само један облик наводњавања, резултати су недвосмислени, али
уколико газдинство користи, на пример, наводњавање системом прскалица и системом кап по кап, могуће је да се систем
прскалица користи за један усев, а наводњавање кап по кап за други.
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Слика 7. Метод наводњавања према врсти усева; Извор: Подаци Републичког завода за статистику,
Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Ово показује да се за ратарске културе првенствено користи површинско наводњавање и
наводњавање прскалицама, где је приметан тренд да се за кромпире користи површинско
наводњавање. Усеви велике вредности, попут винове лозе, поврћа и воћа првенствено користе
наводњавање кап по кап и површинско наводњавање, где је наводњавање кап по кап
доминантно у производњи воћа.
Због тога што се већа пољопривредна газдинства првенствено фокусирају на ратарске културе,
ово указује на већу вероватноћу да се површинско наводњавање и наводњавање прскалицама
више може пронаћи на великим пољопривредним газдинствима, док је наводњавање кап по
кап присутније на мањим газдинствима. Подаци ово потврђују; ако се занемаре она газдинства
која користе више метода наводњавања, статистички подаци показују следеће:
 Пољопривредна газдинства до 50 ха користе површинско наводњавање за 56% своје
наводњаване површине, наводњавање кап по кап за 34% и прскалице за свега 10%, са
тенденцијом повећања наводњавања прскалицама са повећањем величине
газдинства. Ови подаци одговарају подацима да мања газдинства преферирају
системе за наводњавање који су јефтини и једноставни, чак и када одузимају више
времена, плус распрострањена је употреба наводњавања кап по кап за воће и поврће.
 Пољопривредна газдинства преко 50 ха користе прскалице за 63% своје наводњаване
површине, површинско наводњавање за 28% и наводњавање кап по кап за свега 9%.
Ово је у складу са њиховим фокусом на веома механизовану ратарску производњу
великих размера.
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Свеобухватна ситуација
Прихватајући ризик претеране генерализације, највећи део пољопривредних газдинстава која
користе наводњавање у Србији може се разврстати у једну од две групе:
 Велика пољопривредна газдинства која користе првенствено површинске воде за
наводњавање житарица и других ратарских култура мале вредности помоћу система
површинског наводњавања и наводњавања прскалицама. Већина веома великих
газдинстава која наводњавају може се пронаћи у Војводини, где користе површинске
воде које нису на њиховом имању и допремају воду до газдинства помоћу система
ДТД и регионалних хидросистема.
 Мала газдинства широм Србије користе првенствено подземне воде за наводњавање
воћа и поврћа велике вредности, применом система наводњавања кап по кап и
других метода наводњавања.
Постоје бројни изузеци, као што су мања газдинства која наводњавају житарице и велика
газдинства која користе подземне воде, али ове две групе представљају најчешћи образац
наводњавања који се може пронаћи у Србији.
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Табела 5. Наводњавање према величини газдинства, 2012. и 2018.
Број имања која наводњавају
Покрајина
Група у погледу величине

Централна Србија
< 1 ха
1–2 ха
2–5 ха
5–10 ха
10–50 ха
> 50 ха
Војводина
< 1 ха
1–2 ха
2–5 ха
5–10 ха
10–50 ха
> 50 ха
СРБИЈА
< 1 ха
1–2 ха
2–5 ха
5–10 ха
10–50 ха
> 50 ха

2012.
Број
пољопр
ивредни
%
%
х
покрајине Србија
газдинст
ава
87.492
100,0%
90,3%
20.401
23,3%
21,0%
17.839
20,4%
18,4%
29.781
34,0%
30,7%
13.893
15,9%
14,3%
5.438
6,2%
5,6%
140
0,2%
0,1%
9.448
3.055
1.094
1.593
1.297
1.830
579
96.940
23.456
18.933
31.374
15.190
7.268
719

100,0%
32,3%
11,6%
16,9%
13,7%
19,4%
6,1%
100,0%
24,2%
19,5%
32,4%
15,7%
7,5%
0,7%

9,7%
3,2%
1,1%
1,6%
1,3%
1,9%
0,6%

Наводњавана површина

2018.
2012.
2018.
Број
пољопр
ивредни
%
%
Наводњаван
%
%
Наводњаван
%
%
х
покрајине Србија а површина покрајине Србија а површина покрајине Србија
газдинст
ава
166.123
100,0%
89,3%
41.522 ха
100,0%
41,6%
84.882 ха
100,0%
53,2%
25.326
15,2%
13,6%
2.993 ха
7,2%
3,0%
6.020 ха
7,1%
3,8%
34.430
20,7%
18,5%
4.467 ха
10,8%
4,5%
11.002 ха
13,0%
6,9%
62.647
37,7%
33,7%
11.825 ха
28,5%
11,9%
28.660 ха
33,8%
18,0%
31.060
18,7%
16,7%
8.963 ха
21,6%
9,0%
20.491 ха
24,1%
12,8%
12.393
7,5%
6,7%
7.133 ха
17,2%
7,1%
13.499 ха
15,9%
8,5%
267
0,2%
0,1%
6.142 ха
14,8%
6,2%
5.210 ха
6,1%
3,3%
19.990
3.976
2.389
4.120
4.064
4.833
608
186.113
29.302
36.819
66.767
35.124
17.226
875

100,0%
19,9%
12,0%
20,6%
20,3%
24,2%
3,0%
100,0%
15,7%
19,8%
35,9%
18,9%
9,3%
0,5%

10,7%
2,1%
1,3%
2,2%
2,2%
2,6%
0,3%

58.251 ха
638 ха
666 ха
1.637 ха
2.197 ха
7.573 ха
45.539 ха
99.773 ха
3.631 ха
5.133 ха
13.462 ха
11.160 ха
14.706 ха
51.681 ха

100,0%
1,1%
1,1%
2,8%
3,8%
13,0%
78,2%

58,4%
0,6%
0,7%
1,6%
2,2%
7,6%
45,6%

100,0%
3,6%
5,1%
13,5%
11,2%
14,7%
51,8%

74.705 ха
1.005 ха
1.373 ха
3.266 ха
5.472 ха
14.031 ха
49.559 ха
159.587 ха
7.025 ха
12.375 ха
31.926 ха
25.963 ха
27.530 ха
54.769 ха

100,0%
1,3%
1,8%
4,4%
7,3%
18,8%
66,3%

46,8%
0,6%
0,9%
2,0%
3,4%
8,8%
31,1%

100,0%
4,4%
7,8%
20,0%
16,3%
17,3%
34,3%

Просечна
наводњавана
површина
2012.
2018.

0,5 ха
0,1 ха
0,3 ха
0,4 ха
0,6 ха
1,3 ха
44 ха

0,5 ха
0,2 ха
0,3 ха
0,5 ха
0,7 ха
1,1 ха
20 ха

6,2 ха
0,2 ха
0,6 ха
1,0 ха
1,7 ха
4,1 ха
79 ха

3,7 ха
0,3 ха
0,6 ха
0,8 ха
1,3 ха
2,9 ха
82 ха

1,0 ха
0,2 ха
0,3 ха
0,4 ха
0,7 ха
2,0 ха
72 ха

0,9 ха
0,2 ха
0,3 ха
0,5 ха
0,7 ха
1,6 ха
63 ха

Извор: Републички завод за статистику; Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије

40

2.2.5

Потрошња воде

У Попису пољопривреде из 2012. године, од пољопривредника се тражило да наведу укупну
потрошњу воде током године. Како се највећи део потрошње воде не мери, нумератори су
помогли пољопривредницима да процене потрошњу на основу врсте усева који се гаји и броја
наводњавања. Подаци су неизоставно само приближни, па је Завод за статистику одлучио да
се ово питање не понови у Анкети о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године.
Из тог разлога, у овом одељку се претпоставља да су стопе примене по усевима током 2018.
године биле исте као просечне стопе примене током 2012. године на газдинствима у истој
области и у истој групи према величини, која користе исти извор воде и исти метод
наводњавања12. Ове податке стога треба сматрати индикативним, уместо прецизним.
Слика 8 у наставку приказује процењену потрошњу воде према извору и како се ова потрошња
мењала са повећањем наводњаване површине током периода 2012–2018.

Слика 8. Потрошња воде за наводњавање током 2018. и 2012; Извор: Подаци Републичког завода за
статистику, Попис пољопривреде из 2012. године и Анкета о структури пољопривредних
газдинстава из 2018. године

12

Потрошња воде за 2012. годину забележена је на нивоу газдинства, не на нивоу усева. Уколико газдинство наводњава више од
једне врсте усева, израчунате стопе примене су тачне, али уколико газдинство наводњава, на пример, и кукуруз и воће, овај
приступ има тенденцију да прецењује потрошњу воде за кукуруз и потцењује потрошњу воде за воће. Међутим, подаци су
стратификовани према величини и приметна је јака тенденција да мања пољопривредна газдинства наводњавају „жедне“
усеве велике вредности, а да велика газдинства наводњавају мање жедне усеве мале вредности, тако да грешка не би требала
да буде превелика.
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Процењује се да се укупна потрошња воде повећала за 85%, где се потрошња подземне воде
повећала нешто брже од потрошње површинске воде, тако да се из подземних вода сада
снабдева 64% целокупног наводњавања у односу на 61% током 2012. године.
Индивидуално наводњавање повећало је потрошњу воде за скоро 140 милиона кубних метара
(м3м) из подземних и површинских вода на имањима, плус вода из других извора. Додатних
40 м3м обезбеђено је из површинских вода које нису на имању, од којих највећа количина
потиче из ДТД и других хидросистема.
Процењена укупна потрошња воде од 426 м3м представља количину коју обезбеди 5 мм
падавина широм Србије - нешто мање него што падне током два типична кишна дана.
Посматрано из угла површинске воде, ово је отприлике једнако једнодневном протоку Дунава
на изласку из Србије.

Потрошња воде по газдинству које користи наводњавање
Као што је показано изнад, већина газдинстава наводњава само мале површине усева; ово
доводи до релативно мале укупне потрошње воде по газдинству:

Слика 9. Просечна наводњавана површина и процењена потрошња воде по газдинству; Извор: Процена
урађена на основу података Републичког завода за статистику, Пописа пољопривреде из 2012. године
и Анкете о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године
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Разликују се три карактеристичне групе:
 168.000 газдинстава са до 10 ха наводњава у просеку мање од једног хектара и
троши мање од 2.500 м3 воде годишње, због чега је већина њих испод прага величине
када је газдинство законски дужно да се пријави за „водне услове“.
 17.000 газдинстава са по 10-50 ха наводњава у просеку 1,6 ха и троши мање од 5.000
м3 воде годишње.
 900 газдинстава са површином преко 50 ха наводњава у просеку 63 ха и троши
нешто више од 90.000 м3 воде годишње.

Бројеви показују просечне наводњаване површине и потрошњу воде у свим наводњаваним
газдинствима дате величине, па стога у свакој класи величине постоје нека газдинства која
наводњавају више и нека која наводњавају мање. Међутим, велика је вероватноћа да у држави
постоји свега око 1.000 газдинстава која троше значајне количине воде за наводњавање. Ово
укључује 140 веома великих газдинстава у Војводини која се снабдевају из површинских вода
која нису на њиховом имању, и која првенствено користе систем ДТД и друге хидросистеме,
тако да је укупан број газдинстава која троше значајне количине воде из нелиценцираних
извора вероватно мањи од 1.000. Многи од њих захватају воду директно из већих река или из
алувијалних аквифера који су повезани са већим рекама, тако да број газдинстава која су у
ризику од пражњења оскудних аквифера или угрожавања екологије локалних река није већи
од неколико стотина.

Укупна потрошња воде према величини газдинства
Док велика газдинства индивидуално троше више воде, мања газдинства су бројнија.
Газдинства до 5 ха чине 70% свих газдинстава која наводњавају и троше нешто преко 40%
укупне потрошње воде за наводњавање. За класе величине преко 5 ха, повећање потрошње
воде по газдинству је скоро потпуно уравнотежено са смањењем броја газдинстава, тако да
свака група газдинстава у класама 5–10 ха, 10–50 ха и преко 50 ха троши око 20% укупне воде
за наводњавање.

Интеракција између извора воде, метода наводњавања и стопе примене
Као што је претходно наведено, постоји тенденција да мања газдинства наводњавају усеве
велике вредности користећи подземне воде и применом система наводњавања кап по кап, док
велика газдинства наводњавају усеве мале вредности користећи површинске воде применом
система прскалица. Усеви велике вредности обично имају веће потребе за наводњавањем од
ратарских култура, што доводи до тога да просечне стопе примене по хектару буду веће на
мањим газдинствима, веће за подземне воде него за површинске воде и веће у системима
наводњавања кап по кап него код других облика наводњавања. Ово није у сукобу са општим
принципом да наводњавање кап по кап има бољу ефикасност од наводњавања прскалицама
или површинског наводњавања, већ једноставно одражава чињеницу да се наводњавање кап
по кап најчешће користи за „жедне“ усеве, као што су воће и поврће.

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије

43

Потрошња воде према усевима
Процењена потрошња воде према усевима приказана је на Слика 10:

Слика 10. Процењено рашчлањивање потрошње воде према усевима; Извор: Процена урађена на
основу података Републичког завода за статистику, Пописа пољопривреде из 2012. године и Анкете о
структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Усеви велике вредности - поврће, воће, кромпир и винова лоза - заједно троше више од две
трећине укупне количине воде која се користи за наводњавање, што указује на то да се водни
ресурси и повезана улагања капитала, радне снаге и енергије ефикасно усмеравају на усеве
који доносе највећи приход.

2.2.6

Вредност производње

Званични статистички подаци не бележе засебно приносе или вредност производње
наводњаваних усева у односу на усеве који се наводњавају кишом, али Завод за статистику
израчунава стандардну производњу по усеву применом Евростат методологије за сваки од два
„NUTS 2“ региона у Србији (РС1 - север и РС2 - југ). Преглед различитих објављених извора даје
приближне односе приноса наводњаваних култура и култура које се наводњавају кишом за
сваки регион, што омогућава израду процене засебне стандардне производње за усеве који се
наводњавају кишом и за наводњаване усеве. Слика 11 приказује добијене вредности:
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Слика 11. Процењена стандардна производња према групи усева; Извор: Процењено на основу
података Републичког завода за статистику и из других извора

Кукуруз, остале житарице и уљарице могу се прецизно описати као усеви мале вредности,
имајући у виду да је њихова стандардна производња при заливању кишом генерално мања од
1.000 евра/ха, где наводњавање повећава производњу за приближно пола.
Легуминозе и шећерна репа дају већи приход од око 1.500 евра/ха када се наводњавају кишом
и око 3.000 евра/ха када се користи систем наводњавања.
Кромпир, воће и винова лоза представљају усеве велике вредности чак и без наводњавања, са
приходима већим од 3.000 евра/ха. Наводњавање значајно повећава приходе и скоро
удвостручује приходе од воћа на преко 8.000 евра/ха.
Поврће представља занимљив случај, у томе што су без наводњавања приходи слични
приходима од легуминоза или шећерне репе, и износе нешто више од 1.500 евра/ха.
Међутим, више од 90% површине која се користи за производњу поврћа у Србији се сада
наводњава, што повећава стандардну производњу на око 4.000 евра/ха и јасно чини поврће
усевом велике вредности.
Ако се посматра економска корист од наводњавања:
 Наводњавање ситнозрних житарица и уљарица13 повећава приходе за 500 евра/ха или
мање, док наводњавање кукуруза доноси корист од преко 1.000 евра/ха, што
објашњава зашто се ови усеви ретко наводњавају.
 Наводњавање поврћа повећава приходе за 2.000–3.000 евра/ха и јасно показује зашто
се поврће често наводњава. Прве процене за винову лозу такође показују корист у
вредности од 2.000–3.000 евра/ха, али наводњавање винове лозе може да утиче на
њен квалитет.
 Наводњавање кромпира и воћа доноси још већу корист у вредности од 3.000–4.000
евра/ха.
13

Ове цифре не укључују соју, која је обухваћена ставком „Остали усеви“ у одељку о наводњавању из Анкете о структури
пољопривредних газдинстава из 2018. године и типично има бољи одговор на наводњавање.
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Ово показује да су одлуке пољопривредника о томе шта наводњавати а шта не веома
рационалне. Ово такође доводи до питања да ли је потребно додатно повећати површину
наводњаваног воћа и такође показује да би могло бити корисно наводњавати један део
кромпира преко тренутно скромног нивоа наводњавања кромпира од 21%.

Укупна вредност производње добијене наводњавањем
Слика 12 приказује процене укупне вредности производње према усевима током 2018. године,
за производњу која се наводњава кишом и за наводњавану производњу. Треба напоменути да
ово не укључује велике и хетерогене групе „крмних и осталих усева“ и стога не укључује
значајну вредност производње неколико важних усева као што су соја, луцерка и крмни
кукуруз, дајући вредност која није директно упоредива са другим проценама укупне
производње усева.

Слика 12. Укупна вредност производње према усевима, за усеве који се наводњавају кишом и за
наводњаване усеве; Извор: Процењено на основу података Републичког завода за статистику и из
других извора

Укупна вредност наводњаване производње ових усева процењује се на 575 милиона евра, што
значи да наводњавана пољопривреда производи 16% вредности производње усева са 6%
укупне површине под усевима. Ово такође показује веома различиту структуру производње
када се користи наводњавање:
 За производњу која се наводњава кишом, 71% вредности потиче од житарица и
других ратарских култура, а 24% од воћа;
 за наводњаване производњу, 44% вредности потиче од воћа, 35% од поврћа и свега
16% од ратарских култура.
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Вредност производње и величина пољопривредног газдинства
Веза између величине газдинства и комбинације усева описана раније подудара се са јасном
везом између величине газдинства и вредности наводњаване производње по хектару. Чини се
да најмања газдинства (< 1 ха) имају највећу вредност производње по хектару, око 5.000
евра/ха. Ова вредност равномерно опада са повећањем газдинства до вредности од 4.000
евра/ха за газдинства величине 10–50 ха, након чега следи оштар пад на око 2.500 евра/ха за
највећа газдинства, у складу са преласком са усева велике вредности на ратарске културе. У
стварности, пад за највећа газдинства можда није толико драматичан, због нешто већих
приноса, производње семенских усева и повремене садње два усева током сезоне, што није
забележено у статистичким анкетама.
Равнотежа између величине и интензитета значи да је укупна вредност наводњаване
производње распрострањена у различитим величинама газдинстава. Око једне петине укупне
вредности производи се на газдинствима величине до 2 ха, 2–5 ха, 5–10 ха, 10–50 ха и преко 50
ха, са нешто већим доприносом газдинстава у класи 2–5 ха (веома бројна) и мањим
доприносом газдинстава мањих од једног хектара (веома мали број).

Како наводњавање повећава производњу по хектару
Пољопривредници могу да имају користи од наводњавања на два начина: могу да наставе да
гаје исте усеве али да добијају веће приносе, бољи квалитет и већу доследност, или могу да
пређу на усеве веће вредности код којих би приноси и квалитет били неприхватљиво ниски или
променљиви без наводњавања. Слика 13 приказује релативан значај ова два дејства:

Слика 13. Утицај наводњавања на стандардну производњу по хектару; Извор: Процењено на основу
података Републичког завода за статистику и из других извора
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Прва колона приказује укупну просечну стандардну производњу када се користи наводњавање
кишом у Србији: око 1.100 евра/ха. Друга колона приказује шта би се десило ако би
комбинација усева остала иста, али када би се приноси повећали применом наводњавања:
просечна производња би се повећала за 1.000 евра/ха. Трећа колона приказује шта се заправо
дешава када пољопривредници у Србији користе наводњавање; приноси се повећавају не за
1.000 евра/ха, већ за 3.000 евра/ха јер пољопривредници који наводњавају гаје другачије
комбинације усева које имају много већу вредност. Уопштено говорећи, може се рећи да 30%
користи од наводњавања потиче од већих приноса а 70% од могућности узгоја усева веће
вредности.

3

ЈАВНИ СИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Велика већина земљишта у Србији које је опремљено јавним системима за наводњавање
налази се у Војводини и њима управљају ЈВП „Воде Војводине“. Овај одељак укратко описује
најважније системе; свеобухватнија база података јавних система биће описана у Програму.

Хидросистеми
Воде Војводине управљају са три велика хидросистема:
 Хидросистем ДТД: Канал Дунав-Тиса-Дунац је првобитно изграђен за пловидбу, како
би се скратило путовање за барже које се крећу Дунавом. Канал је убрзо проширен
како би се обезбедила мрежа за одводњавање за већи део Војводине, након чега је
прогресивно развијан за потребе наводњавања. Систем се сада састоји од примарне
руте за навигацију и одређеног броја повезаних канала.
 Регионални хидрисистем Северна Бачка: Овај систем обухвата земљиште у
Војводини северно од Дунава и западно од канала ДТД, кроз мрежу канала за
одводњавање и наводњавање повезаних са каналом ДТД и локалним рекама,
 Регионални хидросистем Банат: Овај систем обухвата земљиште источно од канала
ДТД, на исти начин.
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Слика 14 приказује мапу хидросистема ДТД. Шире линије означавају делове пловних река и
канала; тање линије приказују канале или реке за наводњавање и одводњавање.

Слика 14. Карта система канала ДТД

Два регионална хидросистема подељена су у 12 подсистема:
Хидросистем Банат
 Банат
 Кикинда
 Надела
 Нова Црња - Житиште
 Нови Кнежевац
Хидрисистем Северна Бачка
 Ада
 Бељанска бара
 Мали Иђош
 Плазовић
 Србобран
 Телечка
 Тиса – Палић
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Слика 15 приказује седам подсистема у хидросистему Северна Бачка:

Слика 15. Мапа хидросистема Северна Бачка

Функционисање и одржавање подсистема по основу подуговора врше регионална
водопривредна предузећа, као што је описано у кратком прегледу под насловом Управљање.
Тренутно постоји осам водопривредних предузећа која управљају са ових 12 подсистема.

Канали за наводњавање
Табела 6 приказује дужине канала у сваком систему и подсистему који се могу користити за
наводњавање, заједно са планираном површином земљишта које ће се наводњавати и
површинама које су тренутно у функцији:
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Табела 6. Наводњавање у оквиру регионалних хидросистема у Војводини
Систем

Наводњавана површина

Подсистем

Планирано У функцији

Дужина канала
Најважнији
канали

Секундарни
канали

= Укупно

Банат
Кикинда
Надела
Нова Црња Житиште
Нови Кнежевац
Северна Бачка
Ада
Бељанска бара
Мали Иђош
Плазовић
Србобран
Телечка
Тиса - Палић

102.200 ха
30.000 ха
29.200 ха
19.800 ха

12.270 ха
3.316 ха
2.435 ха
5.719 ха

139 км
31 км
50 км
34 км

43 км
10 км
4 км
18 км

184 км
41 км
54 км
52 км

23.200 ха
152.000 ха
15.500 ха
15.500 ха
15.500 ха
38.000 ха
10.900 ха
21.600 ха
35.000 ха

800 ха
14.125 ха
4.086 ха
4.567 ха
2.444 ха
0 ха
0 ха
0 ха
3.028 ха

24 км
98 км
23 км
24 км
15 км
6 км

11 км
42 км
9 км
16 км
0 км

37 км
119 км
32 км
41 км
11 км
6 км

29 км

16 км

29 км

Укупно

254.200 ха

26.395 ха

237 км

85 км

303 км

од чега:
Двоструке
намене
170 км
41 км
42 км
52 км
36 км
69 км
32 км
37 км
0 км

240 км

Извор: Воде Војводине; подаци пружени 2020. године

Укупна површина планирана за наводњавање износи 254.000 ха, од чега је тек нешто више од
26.000 ха (10%) тренутно у функцији.
Вода се преноси кроз нешто више од 300 км канала, од којих су три четвртине главни канали. У
скоро свим случајевима, вода за наводњавање мора да се пумпа у канале, за шта се користи 17
главних црпних станица. Једини изузеци су гравитациони системи за снабдевање водом у
систему за наводњавање Плазовић (тренутно нема земљишта које се наводњава) и у систему
за наводњавање Телечка (у изградњи).
Неких 240 км ових канала (80% укупне дужине канала) су канали двоструке намене, који се
користе за одводњавање током зиме и наводњавање током лета.

Системи двоструке намене
Табела 7 приказује површину земљишта које се наводњава из канала двоструке намене:
Табела 7. Канали двоструке намене у Војводини

Извор и систем
Површинске
Река
Бегеј
Тиса
Систем
Хидросистем ДТД
Укупно

Наводњавана
површина
9.329 ха
2.875 ха
2.075 ха
800 ха
6.454 ха
6.454 ха
9.329 ха

Учешће у
укупној
површини
100%
31%
22%
9%
69%
69%
100%

Извор: Воде Војводине; подаци пружени 2020. године
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Ово показује да се нешто више од 9.000 ха наводњава из канала двоструке намене, при чему
70% ове површине добија воду из система ДТД, а 30% захвата воду директно из Тисе и Бегеја.
Сва вода се испоручује захваљујући пумпама.

Наводњавање: Корисници вода
Табела 8 детаљније приказује 103 регистрована корисника воде за наводњавање према
подацима Вода Војводине:
Табела 8. Корисници наводњавања, Воде Војводине

Врста корисника

Бр.
корисници
6
14

Компанија
Задруга
Индивидуални
пољопривредник
Институција
Укупно

Наводњавана површина
током 2020.
површина
Површина Удео Просек
53.976 ха
43.525 ха
88% 573 ха
7.433 ха
5.381 ха
11% 384 ха
Командна

7

311 ха

281 ха

0,6%

40 ха

4
103

201 ха
61.921 ха

131 ха
49.318 ха

0,3%
100%

33 ха
488 ха

Извор: Воде Војводине; подаци пружени 2020. године

Ови корисници заузимају укупни командни простор од скоро 62.000 ха, од чега је 49.000 ха
било наводњавано ове године.
Деведесет два од ових корисника су компаније или задруге. Просечна површина коју
наводњавају износи 540 ха, што чини 99% укупне наводњаване површине.
Свега седам приватних пољопривредника добија воду за наводњавање од Вода Војводине и у
просеку наводњава 40 ха сваки.
Институције су институт за истраживање, станица за пољопривредно проширење, средња
пољопривредна школа и државно шумарско предузеће.

Наводњавање: извори воде
Табела 9 приказује различите изворе воде за наводњавање:
Табела 9. Извори воде за наводњавање, Воде Војводине

Извор воде

Командна површина

Подземне
Површинске
Акумулација
Река
Систем:
Канал за одводњавање
Хидросистем ДТД
Регионално
Укупно

703 ха
61.218 ха
3.983 ха
5.382 ха
51.853 ха
3.172 ха
42.546 ха
6.135 ха
61.921 ха

Наводњавана површина
599 ха
48.719 ха
3.312 ха
3.795 ха
41.612 ха
1.871 ха
34.004 ха
5.737 ха
49.318 ха

1%
99%
7%
8%
84%
4%
69%
12%
100%

Извор: Воде Војводине; подаци пружени 2020. године
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Свега 1% воде потиче из бунара, док је 99% вода из површинских извора. Регистроване бунаре
користе институције, компаније или задруге, не појединачни пољопривредници.
Од ових површинских вода, 15% се захвата директно из река или акумулација, док се 85%
захвата из система канала којима управљају ЈВП „Воде Војводине“.
Хидросистем ДТД чини скоро 70% укупне наводњаване површине, што показује значај овог
вишенаменског система за пловидбу/одводњавање/наводњавање. Из економске перспективе,
треба напоменути да је овај систем већ изграђен и да се њиме мора управљати, да се мора
одржавати и користити чак и ако се не користи за наводњавање, иако су капитални и
периодични трошкови црпних станица за наводњавање специфични само за наводњавање.

Неформално коришћење воде
Ови подаци се односе само на регистроване кориснике и не укључују приватне бунаре и
захватање површинских вода без дозволе. Укупна наводњавана површина из званичних извора
2020. године износила је 49.000 ха, што се може упоредити са укупном површином од 75.000 ха
која је пријављена за Војводину у Анкети о структури пољопривредних газдинстава из 2018.
године. Ово показује да се око 26.000 ха или 35% укупне површине наводњава из неформалних
извора.
Технологије наводњавања од извора до њиве
Процес наводњавања може се поделити на следеће кораке:
ИЗВОР
1. Захватање воде из извора, који је најчешће река, акумулација или аквифер
2. Преношење до командног простора, ако није у непосредној близини извора
3. Дистрибуција до газдинстава и њива у командном простору
ЊИВА
4. Примена на усеве
УСЕВ

Такође могу да постоје и кораци складиштења воде у било којој фази од извора до њиве.
Ово поглавље разматра примарне начине како се вода за наводњавање допрема до њива у
Србији. Поглавље се бави најважнијим коришћеним технологијама, бројем пољопривредних
газдинстава и површинама земљишта на које се примењује сваки од ових приступа,
предностима и слабим странама постојећих технологија, начинима како се процес
наводњавања може учинити ефикаснијим и профитабилнијим.
Потом се у поглављу примењује сличан приступ анализи различитих начина како се вода може
применити на усеве.
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4

АНАЛИЗА ИЗВОРА ВОДЕ

Ово поглавље разматра предности, слабости, могућности и претње различитих извора воде,
како је утврђено на основу Анкете о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године и
размотрено у одељку 3 о јавним системима за наводњавање. Основни подаци о изворима
воде приказани су у Табела 2 изнад; три табеле у наставку приказују додатне информације о
SWOT анализи.
Табела 10 приказује укупан број газдинстава које наводњавају и наводњаване површине према
извору воде, заједно са детаљном анализом наводњаване површине према величини
газдинства. Газдинства су према величини подељена у следеће групе:
 Мала: <= 5 ха
 Средња: 5–50 ха
 Велика: > 50 ха
Табела 11 детаљније анализира ове наводњаване површине према врсти узгајаних усева.
Усеви су подељени у две вредносне групе:
 УВВ: Усеве велике вредности (поврће, кромпир, воће, грожђе)
 УМВ: Усеве мале вредности (житарице, махунарке, индустријски усеви, крмно биље)
Ова табела такође приказује и процену укупне вредности наводњаване производње из сваког
извора воде.
Табела 12 приказује интеракцију између извора воде и методе примене, о чему ће бити више
речи у следећем одељку о Површинске воде на имању.
Површинске воде на имању представљају примарни извор воде за наводњавање за:






10% газдинстава која наводњавају
10% наводњаване површине
8% наводњаваних усева велике вредности
9% вредности наводњаване производње
Просечна наводњавана површина = 0,6 ха по газдинству из овог извора

Највећи део система за наводњавање који користе овај извор су веома мали системи за
наводњавање који могу да се састоје од тракторске пумпе која захвата воду из локалног
потока, као и од фиксних пумпи које снабдевају системе за наводњавање кап по кап. Извор
воде може бити у распону од малог потока до Саве или Дунава. Нека пољопривредна
газдинства у овој категорији користе велике, професионалне системе, који су првобитно били
инсталирани за потребе пољопривредних комбината.
Релативно мала покривеност из овог извора одражава чињеницу да већина газдинстава нема
практичан приступ реци која протиче кроз или поред њиховог имања. Није јасно да ли ова
категорија такође укључује наводњавање из канала за одводњавање у непосредној близини
имања.
Кључне карактеристике овог извора су да, као и у случају подземних вода на имању, овим
системом управља и финансира га једно газдинство, за потребе једног газдинства, често без
дозволе.
Ово је трећи најчешћи извор воде за наводњавање у Србији који користи 10% газдинстава које
наводњавају и који снабдева 10% наводњаваног земљишта.
Овај извор се најчешће користи од стране малих газдинстава, за снабдевање 13% њихове
наводњаване површине, а значај овог извора се смањује са величином газдинства, на 10%
наводњаваног земљишта код средњих газдинстава и 7% код великих газдинстава.
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Ово није примарни извор воде за наводњавање усева велике вредности, и снабдева свега 8%
њихове површине, али је нешто значајнији код усева мале вредности, са 12% површине. Нешто
више од половине (54%) воде из овог извора користи се за наводњавање усева мале
вредности.
Површинске воде на имању подржавају око 9% наводњаване производње, са годишњом
вредношћу од скоро 80 милиона евра.
Што се тиче технологије примене, доминантан је систем наводњавања прскалицама (68%
површине), при чему се 15% површине наводњава површинским наводњавањем, а 17%
наводњавањем кап по кап. Ово је у складу са сликом где тракторске пумпе снабдевају
преносиве системе прскалица.
Укратко, површинске воде на имању представљају трећи најзначајнији извор воде за
наводњавање у Србији, било да се мери по броју газдинстава, наводњаваној површини или
вредности производње, иако не прелази 10% укупне вредности по било ком од ових мерила.
Чешће се користи на мањим газдинствима и за усеве мање вредности, и најчешће се
примењује системом прскалица.
Овај извор дели бројне карактеристике са системом подземних вода на имању, тако да ће у
следећој SWOT анализи оне тачке које су суштински исте као у претходном одељку бити
означене сивом бојом.

Предности
 Институционална једноставност: Не постоји никаква установа, јер једно
газдинство сноси пуну одговорност.
 Финансијска одрживост: Пољопривредно газдинство сноси све трошкове и стиче све
предности ове врсте наводњавања, па је велика вероватноћа да ће добро одржавати
систем докле год је он профитабилан.
 Мали трошкови преноса воде: Према дефиницији, извор је на имању или недалеко
од имања, тако да је цевовод потребан за пренос воде кратак.
 Флексибилност и мали трошкови: Једноставни системи користе тракторске пумпе и
преносиве прскалице које су релативно јефтине и могу се премештати тамо где су
потребне (иако су трајни системи за наводњавање кап по кап који користе овај извор
скупљи и мање флексибилни).
 Висок ниво усвајања: Пољопривредници улажу у ове системе само ако намеравају да
их користе, па стога постоји веома мало земљишта које је опремљено мрежом за
наводњавање, али се такви системи за наводњавање заправо користе.

Слабости
 Ризик од претераног захватања: Контрола захватања воде из малих река и потока је
слаба, па постоји ризик да пољопривредници захватају превише воде током лета, што
потенцијално угрожава речно окружење или ускраћује низводне кориснике вода.
 Просечни трошкови пумпања и емисије гасова са ефектом стаклене баште: Ови
системи најчешће подижу воду на мала растојања, захваљујући чему су трошкови
пумпања ниски, али распрострањена употреба бензинских или дизел мотора је
релативно неефикасна и представља трошак за заштиту животне средине услед
емисија гасова са ефектом стаклене баште.
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 Непоузданост: За мале водотокове, највећи ризик је од пресушивања река током
лета, онда када су најпотребније.
 Географска ограничења: Највеће ограничење је да већина газдинстава нема реку
која протиче кроз имање или поред њега.

Могућности
 Пажљиво проширење: Већина великих река у Србији може да подржи значајно
повећање захватања воде, што представља добру опцију за газдинства која се
стицајем околности налазе на правом месту. Потребно је поступати пажљиво како би
се обезбедило да захватање воде не ремети пловидбу и проток реке и да не угрожава
животну средину.
 Електрификација: Довођење електричне енергије до корисника површинских вода
би смањило трошкове, повећало поузданост и смањило емисије гасова са ефектом
стаклене баште.
 Бољи надзор и управљање: Унапређења у домену надзора површинских вода,
моделовање и издавање дозвола би помогло да се обезбеди проширење тамо где је
то безбедно, те би се пружила јаснија правна основа за повезивање на мрежу за
снабдевање електричном енергијом. Унапређени системи би такође могли да се
користе за смањење претеране експлоатације река које су под сезонским притиском.
 Повећана ефикасност наводњавања: Побољшања у техникама примене (видети
одељак 4.4) би смањила количину воде која се захвата из река са ограниченим
летњим протоком.
 Повећање складиштења: Нове акумулације би у великој мери повећале летњи
проток мањих река, али такође и трошкове. Ова улагања би вероватно била исплатива
ако се користе за производњу усева велике вредности или за стварање додатних
предности, као што је контрола поплава.

Претње
 Смањење количине и већа варијабилност падавина: Дугорочно гледано, климатске
промене могу да доведу до смањења просечног протока у малим и средњим рекама
од којих многа од ових газдинстава зависе, иако се очекује да овај утицај буде мали
током периода који је обухваћен овом стратегијом. Ранији утицај климатских промена
може се огледати у чешћим летњим сушама, па се могу чешће десити године када
овај извор не може да задовољи потражњу.
 Неефикасни прописи: Регулатори се генерално више баве очувањем дефицитарних
вода за пиће него заштитом малих водотокова, али ипак постоји ризик да би
неосетљиво спровођење прописа могло беспотребно да угрози пољопривредну
производњу.
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4.1 Подземна вода на имању
Подземне воде на имању представљају примарни извор воде за наводњавање за:






51% газдинстава која наводњавају
45% наводњаване површине
60% наводњаваних усева велике вредности
55% вредности наводњаване производње
Просечна наводњавана површина = 0,5 ха по газдинству из овог извора

Овај извор подразумева ситуацију када газдинство користи воду из приватног бунара или
бушотине, најчешће без дозволе. Пољопривредно газдинство је одговорно за целокупан
процес наводњавања, од захватања до примене.
Ово је најчешћи извор воде за наводњавање у Србији, који користи 51% газдинстава која
наводњавају и који снабдева 42% наводњаваног земљишта.
То је примарни извор воде за мала и средња газдинства, који снабдева 57–61% наводњаване
површине, али подржава свега 17% наводњаване површине на великим газдинствима.
Ово је такође примарни извор воде за наводњаване усеве велике вредности, који снабдева
60% површине под овим усевима. Генерално, 74% површине која се наводњава из подземних
вода користи се за усеве велике вредности.
Подземне воде подржавају процењених 55% наводњаване производње, чија годишња
вредност је нешто преко 500 милиона евра.
Што се тиче технологије примене, наводњавање прскалицама (48% површина) је нешто чешће
од наводњавања кап по кап (42% површине); подземне воде се ретко користе за површинско
наводњавање (10% површине).
У закључку, подземне воде на имању представљају најважнији извор воде за наводњавање у
Србији, без обзира да ли се посматра по броју газдинстава, наводњаваној површини или
вредности производње. Ово је посебно важно за мала и средња пољопривредна газдинства
и за усеве велике вредности, а најчешће методе и примене су прскалице или кап по кап.

Предности
 Институционална једноставност: Не постоји никаква установа, јер једно
газдинство сноси пуну одговорност.
 Финансијска одрживост: Пољопривредно газдинство сноси све трошкове и стиче све
предности ове врсте наводњавања, па је велика вероватноћа да ће добро одржавати
систем докле год је он профитабилан.
 Мали трошкови преноса воде: Бунари се најчешће налазе на њиви или у
непосредној близини њиве која се наводњава, па су цевоводи за транспорт најчешће
кратки.
 Висок ниво усвајања: Пољопривредници улажу у бунаре само ако намеравају да их
користе, тако да постоји веома мали удео земљишта који је опремљен мрежом за
наводњавање, а која се заправо не наводњавају.
 Значајан удео усева велике вредности: С обзиром да пољопривредници морају да
сносе све трошкове овакве врсте наводњавања (умањене за износ бесповратних
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средстава за набавку опреме за наводњавање), они се заправо одлучују за овакво
улагање само када планирају да гаје усеве велике вредности.

Слабости
 Ризик од претераног захватања: С обзиром да већина бунара није регулисана,
постоји ризик да пољопривредници захватају превише подземне воде и снижавају
ниво воде у аквиферу. Ово се може десити када користе дубоке аквифере који се
веома споро допуњавају (и обично садрже воду високог квалитета која је прикладна
за пиће) или када користе плиће аквифере, али је захватање веће од брзине
допуњавања.
 Високи трошкови пумпања: Многе пумпе у бунарима нису повезане на мрежу за
снабдевање електричном енергијом па се често ослањају на релативно скупе
бензинске и дизел моторе, било за потребе директног пумпања воде или за
производњу електричне енергије за потапајуће пумпе. Ово представља већи проблем
ако су аквифери дубоки.
 Емисије гасова с ефектом стаклене баште: Бензински и дизел мотори имају
трошак за животну средину по основу емисија гасова с ефектом стаклене баште.
Електричне пумпе имају мањи утицај, иако је њихов утицај и даље велик, имајући у
виду да се већи део електричне енергије у Србији производи од лигнита.
 Непоузданост: Бензински и дизел мотори захтевају више одржавања од електричних
пумпи и склонији су кваровима. У удаљеним крајевима, прикључци на електричну
енергију могу да буду непоуздани.
 Географска ограничења: Немају сва газдинства одговарајући извор подземне воде,
тако да је ова опција доступна само у одређеним случајевима.

Могућности
 Пажљиво проширење: За аквифере у којима је захватање мање од допуњавања и не
постоји сукоб са општинским снабдевањем водом, постоји могућност проширења
површине земљишта које се наводњава из подземних вода.
 Електрификација: Довођење електричне енергије до корисника бунара би смањило
трошкове, повећало поузданост и смањило емисије гасова с ефектом стаклене баште.
 Бољи надзор и управљање: Унапређења у области надзора подземних вода,
моделовања и издавања дозвола помогло би да се обезбеди проширење само на
оним местима где је то безбедно, и пружила би се јаснија правна основа за
повезивање на мрежу за снабдевање електричном енергијом. Унапређени системи
такође могу да се користе за смањење претеране експлоатације оних аквифера који су
под притиском.
 Повећана ефикасност наводњавања: Побољшања у техникама примене (видети
одељак 0 below) би смањила количину воде која се захвата из рањивих аквифера.

Претње
 Пражњење аквифера: Претерано захватање воде у неким случајевима снижава ниво
воде и тако повећава трошкове пумпања за све кориснике подземних вода. На крају
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може доћи до ситуације да неки бунари за наводњавање пресуше, што представља
претњу и за наводњавање и за друге кориснике.
 Неефикасни прописи: Строго спровођење важећих прописа, без побољшања знања и
примена ефикасних процедура, могло би да угрози велики део наводњаване
пољопривреде у Србији, уз огромне економске трошкове.

4.2 Површинске воде на имању
Површинске воде на имању представљају примарни извор воде за наводњавање за:






10% газдинстава која наводњавају
10% наводњаване површине
8% наводњаваних усева велике вредности
9% вредности наводњаване производње
Просечна наводњавана површина = 0,6 ха по газдинству из овог извора

Највећи део система за наводњавање који користе овај извор су веома мали системи за
наводњавање који могу да се састоје од тракторске пумпе која захвата воду из локалног
потока, као и од фиксних пумпи које снабдевају системе за наводњавање кап по кап. Извор
воде може бити у распону од малог потока до Саве или Дунава. Нека пољопривредна
газдинства у овој категорији користе велике, професионалне системе, који су првобитно били
инсталирани за потребе пољопривредних комбината.
Релативно мала покривеност из овог извора одражава чињеницу да већина газдинстава нема
практичан приступ реци која протиче кроз или поред њиховог имања. Није јасно да ли ова
категорија такође укључује наводњавање из канала за одводњавање у непосредној близини
имања.
Кључне карактеристике овог извора су да, као и у случају подземних вода на имању, овим
системом управља и финансира га једно газдинство, за потребе једног газдинства, често без
дозволе.
Ово је трећи најчешћи извор воде за наводњавање у Србији који користи 10% газдинстава које
наводњавају и који снабдева 10% наводњаваног земљишта.
Овај извор се најчешће користи од стране малих газдинстава, за снабдевање 13% њихове
наводњаване површине, а значај овог извора се смањује са величином газдинства, на 10%
наводњаваног земљишта код средњих газдинстава и 7% код великих газдинстава.
Ово није примарни извор воде за наводњавање усева велике вредности, и снабдева свега 8%
њихове површине, али је нешто значајнији код усева мале вредности, са 12% површине. Нешто
више од половине (54%) воде из овог извора користи се за наводњавање усева мале
вредности.
Површинске воде на имању подржавају око 9% наводњаване производње, са годишњом
вредношћу од скоро 80 милиона евра.
Што се тиче технологије примене, доминантан је систем наводњавања прскалицама (68%
површине), при чему се 15% површине наводњава површинским наводњавањем, а 17%
наводњавањем кап по кап. Ово је у складу са сликом где тракторске пумпе снабдевају
преносиве системе прскалица.
Укратко, површинске воде на имању представљају трећи најзначајнији извор воде за
наводњавање у Србији, било да се мери по броју газдинстава, наводњаваној површини или
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вредности производње, иако не прелази 10% укупне вредности по било ком од ових мерила.
Чешће се користи на мањим газдинствима и за усеве мање вредности, и најчешће се
примењује системом прскалица.
Овај извор дели бројне карактеристике са системом подземних вода на имању, тако да ће у
следећој SWOT анализи оне тачке које су суштински исте као у претходном одељку бити
означене сивом бојом.

Предности
 Институционална једноставност: Не постоји никаква установа, јер једно
газдинство сноси пуну одговорност.
 Финансијска одрживост: Пољопривредно газдинство сноси све трошкове и стиче све
предности ове врсте наводњавања, па је велика вероватноћа да ће добро одржавати
систем докле год је он профитабилан.
 Мали трошкови преноса воде: Према дефиницији, извор је на имању или недалеко
од имања, тако да је цевовод потребан за пренос воде кратак.
 Флексибилност и мали трошкови: Једноставни системи користе тракторске пумпе и
преносиве прскалице које су релативно јефтине и могу се премештати тамо где су
потребне (иако су трајни системи за наводњавање кап по кап који користе овај извор
скупљи и мање флексибилни).
 Висок ниво усвајања: Пољопривредници улажу у ове системе само ако намеравају да
их користе, па стога постоји веома мало земљишта које је опремљено мрежом за
наводњавање, али се такви системи за наводњавање заправо користе.

Слабости
 Ризик од претераног захватања: Контрола захватања воде из малих река и потока је
слаба, па постоји ризик да пољопривредници захватају превише воде током лета, што
потенцијално угрожава речно окружење или ускраћује низводне кориснике вода.
 Просечни трошкови пумпања и емисије гасова са ефектом стаклене баште: Ови
системи најчешће подижу воду на мала растојања, захваљујући чему су трошкови
пумпања ниски, али распрострањена употреба бензинских или дизел мотора је
релативно неефикасна и представља трошак за заштиту животне средине услед
емисија гасова са ефектом стаклене баште.
 Непоузданост: За мале водотокове, највећи ризик је од пресушивања река током
лета, онда када су најпотребније.
 Географска ограничења: Највеће ограничење је да већина газдинстава нема реку која
протиче кроз имање или поред њега.

Могућности
 Пажљиво проширење: Већина великих река у Србији може да подржи значајно
повећање захватања воде, што представља добру опцију за газдинства која се
стицајем околности налазе на правом месту. Потребно је поступати пажљиво како би
се обезбедило да захватање воде не ремети пловидбу и проток реке и да не угрожава
животну средину.
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 Електрификација: Довођење електричне енергије до корисника површинских вода
би смањило трошкове, повећало поузданост и смањило емисије гасова са ефектом
стаклене баште.
 Бољи надзор и управљање: Унапређења у домену надзора површинских вода,
моделовање и издавање дозвола би помогло да се обезбеди проширење тамо где је
то безбедно, те би се пружила јаснија правна основа за повезивање на мрежу за
снабдевање електричном енергијом. Унапређени системи би такође могли да се
користе за смањење претеране експлоатације река које су под сезонским притиском.
 Повећана ефикасност наводњавања: Побољшања у техникама примене (видети
одељак 0 below) би смањила количину воде која се захвата из река са ограниченим
летњим протоком.
 Повећање складиштења: Нове акумулације би у великој мери повећале летњи
проток мањих река, али такође и трошкове. Ова улагања би вероватно била исплатива
ако се користе за производњу усева велике вредности или за стварање додатних
предности, као што је контрола поплава.

Претње
 Смањење количине и већа варијабилност падавина: Дугорочно гледано, климатске
промене могу да доведу до смањења просечног протока у малим и средњим рекама
од којих многа од ових газдинстава зависе, иако се очекује да овај утицај буде мали
током периода који је обухваћен овом стратегијом. Ранији утицај климатских промена
може се огледати у чешћим летњим сушама, па се могу чешће десити године када
овај извор не може да задовољи потражњу.
 Неефикасни прописи: Регулатори се генерално више баве очувањем дефицитарних
вода за пиће него заштитом малих водотокова, али ипак постоји ризик да би
неосетљиво спровођење прописа могло беспотребно да угрози пољопривредну
производњу.

4.3 Површинске воде изван имања
Површинске воде изван имања представљају примарни извор воде за наводњавање за:






27% газдинстава која наводњавају
39% наводњаване површине
24% наводњаваних усева велике вредности
28% вредности наводњаване производње
Просечна наводњавана површина = 0,9 ха по газдинству из овог извора

Ова категорија обухвата сва газдинства која воду захватају из реке или акумулације изван
граница имања. Ово практично обухвата четири веома различита случаја:
 Појединачни системи за наводњавање којима управља једно газдинство за своје
потребе, што је идентично ситуацији у којој се користи површинска вода на имању,
осим што морају да уговоре право пролаза и монтирају цевовод или мањи канал за
довођење воде из удаљених извора. Многи системи некадашњих комбината спадају у
ову категорију, јер су користили свој претходни статус и финансијску моћ како би
успоставили путању и све неопходне црпне станице и цевоводе.
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 Наводњавање из система за одводњавање у хидросистему ДТД и у Мачви, где су ЈБП
„Воде Војводине“ или ЈВП „Србијаводе“ и локалне општине одговорне за допремање
воде у канал.
 Системи под притиском за више корисника, као што је онај у Неготину, и одређени
број нових система који су тренутно у фази пројектовања или изградње.
 Канали конструисани посебно за наводњавање. Тренутно постоји само један такав
канал који је у употреби у Србији, нови канал Мали Иђош који се пуни пумпањем воде
из система ДТД. Међутим, тренутно се разматра одређени број других канала, па је
веома корисно анализирати овај приступ.

Просечна површина која се наводњава из површинских вода изван имања износи свега 0,9 ха,
што показује да многи пољопривредници користе овај извор за наводњавање мањих
површина, најчешће воћа или поврћа. Међутим, овај систем такође снабдева и неке од
највећих система за наводњавање у држави, укључујући и 400 великих газдинстава која
наводњавају у просеку по скоро 100 ха.
Површинске воде изван имања представљају извор воде који ће највероватније захтевати
дозволу, који ће бити уређен прописима и за чије коришћење ће се корисницима наплаћивати
накнада. Ово се односи на већину газдинстава која наводњавају из канала за одводњавање
ДТД и у Мачви, али само на неколико великих корисника у Централној Србији.
Из институционалне, финансијске и економске перспективе, ово је сложена група која укључује
појединачно наводњавање и јавне системе за више корисника. Детаљна анализа би била
корисна, али је није могуће припремити на основу постојећих података из анкета.
Ово је други најчешћи извор воде за наводњавање у Србији, који користи 27% газдинстава која
наводњавају и који снабдева 39% наводњаваног земљишта.
Најчешће га користе велика газдинства, која снабдевају 71% своје наводњаване површине, при
чему овај систем снабдева 22% наводњаване површине код малих и средњих газдинстава.
Ово је примарни извор воде за наводњавање за усеве мале вредности, као што су житарице и
уљарице, који снабдева 57% укупне њихове наводњаване површине. Скоро две трећине (65%)
воде из овог извора користи се за наводњавање ових усева мале вредности. Међутим, овај
извор такође користе неки произвођачи усева велике вредности, за наводњавање 24% укупне
површине под наводњаваним воћем, поврћем и кромпирима.
Површинске воде на имању подржавају око 28% наводњаване производње, чија годишња
вредност прелази 250 милиона евра.
Што се тиче технологије примене, системи одражавају фокус на веће њиве и ратарске културе,
при чему су површинско наводњавање и наводњавање прскалицама једнако заступљени (44–
45% површине). Свега 11% воде из овог извора користи се за наводњавање кап по кап.
У закључку, површинске воде изван имања представљају други најважнији извор воде за
наводњавање у Србији, било да се мери према броју газдинстава, наводњаваној површини
или вредности производње. Чешће се користе на већим газдинствима и за усеве мање
вредности, где се најчешће примењује површинским наводњавањем или наводњавањем
прскалицама.
Наводњавање из овог извора је веома променљиво, што чини
компликованијом, па се свака од ове четири поткласе разматра засебно.
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4.3.1

Наводњавање појединачних газдинстава
из површинских вода изван имања

По већини критеријума, овај облик наводњавања је идентичан са системима који користе
површинске воде на имању, о којима је раније било речи. Овде су забележене само битније
разлике.

Предности
 Поузданије снабдевање водом: У многим случајевима, ови системи су изграђени да
захватају воду из већих река које имају поуздан летњи проток и код којих постоји
мањи ризик од угрожавања других корисника или животне средине.

Слабости
 Институционално сложени за успостављање: Док пољопривредници можда имају
законско право да положе цевовод преко суседног земљишта, правни, практични и
социјални трошкови то често онемогућавају. Међутим, након што се систем
успостави, он постаје институционално једноставан и финансијски одржив.
 Географска ограничења: Ако пољопривредници могу да пређу преко туђег
земљишта да дођу до реке, то би отворило могућност за наводњавање више
земљишта. Ипак, већина обрадивог земљишта у Србији не налази се на 1–2 км од
одговарајуће реке.
 Високи трошкови преношења воде: Цевоводи и црпне станице су скупи, па овај
извор скоро увек кошта више од коришћења површинских вода на имању.

Могућности
 Проширење: Омогућавање појединачним пољопривредницима да добију приступ
реци би могло да прошири наводњавану површину без потребе за сложеним
институционалним системима или за прихватање дугорочних обавеза у погледу јавних
средстава.
 Електрификација: Развој индивидуалних система за наводњавање дуж већих река
могла би да подржи инсталација далековода дуж река.

Претње
 Одређени ризици од смањења количине и променљивости падавина: Иако ће
климатске промене временом утицати на све реке, ово у овом тренутку представља
тек непосредно ограничење за веће реке које ови системи планирају да користе.

4.3.2

Наводњавање из система за одводњавање двоструке намене

Овај приступ тренутно важи за системе за одводњавање ДТД и Мачва, иако постоји могућност
и његове шире примене. Овај приступ се заснива на одржавању константног нивоа воде у
каналима за одводњавање током читаве године, уз обртање протока током сезоне
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наводњавања. У неким случајевима ово би могло да укључује пумпање воде из реке назад у
канал, као и пумпање у више делове одводњене површине.
Вода се испоручује до њиве кроз подземни цевовод или пумпањем воде узводно од канала за
одводњавање, након чега следи примена воде користећи уобичајене опције за површинско
наводњавање, наводњавање прскалицама или системом кап по кап.

Предности
 Постојеће институције и механизми финансирања: Већ постоји дводомна
институционална структура за одводњавање, као и механизми финансирања, који
такође могу да се користе и за наводњавање.
 Дељење трошкова: Одржавање канала може да буде скупо, али већи део мреже се
већ одржава за потребе одводњавања. Додатни трошкови преласка на двосмерно
одводњавање потичу од потребе да се изграде додатне црпне станице, далеководи и
контролне структуре, као и од трошкова самог пумпања.
 Потенцијално висок ниво усвајања: Са мрежом за одводњавање која доводи воду
до сваке њиве у командном простору, улагања и оперативни трошкови за
пољопривреднике би требали да буду релативно мали, па се очекује да
искоришћеност буде велика. Ово треба проверити са Водама Војводине за оне
површине код којих се двосмерно одводњавање већ годинама користи.
 Поуздано водоснабдевање: Већина одводњених површина улива се у Саву или Дунав,
које нуде поуздано снабдевање водом током читаве године, а чији потенцијал у овом
тренутку није потпуно искоришћен.

Слабости
 Првенствено усеви мале вредности: На одводњеним површинама се првенствено
гаје усеви мале вредности и крмно биље, па би прелазак на двосмерно одводњавање
био одржив само ако би трошкови остали ниски.
 Одређена географска ограничења: Овај приступ је могућ само у оним подручјима
која су већ опремљена одводњавањем, али површина таквих подручја је поприлично
велика.
Могућности
 Проширење: У принципу, овај приступ би се могао проширити на већи део површине
са одводњавањем, изузев само оних земљишта која су на значајно вишем нивоу од
реке у коју се сливају. Примарне одлучујуће факторе представљају искоришћеност и
трошкови.
 Електрификација: Тамо где је неопходно обезбедити електричну енергију за црпне
станице у мрежи канала, такође може да буде могуће да се обезбеди електрична
енергија за пољопривредна газдинства која наводњавају, уз разумне трошкове.

Претње
 Слабо финансирање: Воде Војводине су већ суочене са потешкоћама у прибављању
довољно средстава за адекватно одржавање мреже за одводњавање, па није јасно да
ли би додатни трошкови двосмерног одводњавања били адекватно покривени.
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4.3.3

Наводњавање из система под притиском за више корисника

Постоји свега неколико система под притиском за више корисника који су у функцији, али
такође постоји и одређени број оваквих система у различитим фазама пројектовања. Већина
оваквих система се ослања на пумпање, било директно из реке у командни простор или до
колекторске акумулације. У брдовитим крајевима понекад је могуће направити акумулацију
изнад површине која се наводњава, тако да је притисак обезбеђен гравитацијом.
Већина система који се тренутно разматрају би била релативно мала и њима би вероватно
управљале локалне општине или организације корисника вода, а не ЈВП „Србијаводе“ или ЈВП
„Воде Војводине“.
Следећа SWOT анализа се не бави питањем расположивости воде, јер се то разликује за сваки
појединачни случај.

Предности
 Наводњавање на захтев: Системи под притиском пољопривредницима нуде
максималну флексибилност, посебно где колекторска акумулација обезбеђује
константан притисак. Ово за резултат има добар ниво услуга и веће приносе.
 Прикладност за усеве велике вредности: Ови системи нуде поуздан извор воде под
притиском који је веома прикладан за наводњавање кап по кап за воће, орашасте
плодове, стакленике итд., иако неће сви пољопривредници у командном простору
изабрати да гаје такве усеве.
 Ефикасна потрошња воде: Затворени системи имају мале губитке при преносу, а
обезбеђивање воде под притиском подстиче пољопривреднике да користе прскалице
или системе кап по кап уместо површинског наводњавања.
 Нема потребе за пумпањем на газдинству: Када се вода испоручује до газдинства
под притиском, пољопривредници немају трошкове и проблеме са поузданошћу
пумпања на газдинству и немају потребу за електричном енергијом (осим за напајање
великих покретних система са централним обртањем или линеарних машина за
наводњавање).

Слабости
 Институционална сложеност: За управљање овим системима најчешће су потребне
нове институције. Неопходно је да се договоре тарифе и утврде механизми
финансирања.
 Скупо: Капитални трошкови система под притиском најчешће износе по неколико
хиљада евра по хектару, при чему се ова цифра повећава ако је потребно направити
нову акумулацију. Поред текућих трошкова пумпања, такође је потребно и
квалификовано особље за одржавање и коришћење ових сложених система.
 Искоришћеност најчешће мала: Искуства из региона показују да неће сви
пољопривредници којима је понуђен приступ новим системима под притиском
изабрати да такве системе и користе, као и да многи међу онима који почну да
користе ове системе и даље настављају да гаје усеве мале вредности.
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 Географска специфичност: Ови системи су типично пројектовани да користе
предности локалних услова, као што је велика река у близини плодног земљишта или
река која може лако да се прегради како би се добила акумулација.

Могућности
 Вишенаменске акумулације: Уколико су акумулације свакако потребне за контролу
поплава или у друге сврхе, додатни трошкови развоја система за наводњавање могу
да буду разумни.
 Замена подземних вода: Ако у подручју већ постоји јак фокус на усеве велике
вредности, али се наводњавање тренутно заснива на оскудним аквиферима, нови
системи под притиском за више корисника могу да представљају економично
решење.

Претње
 Финансијска неодрживост: Уколико није присутна велика искоришћеност и значајан
удео усева велике вредности, најчешће је немогуће одредити тарифу која је довољно
висока да надокнади капиталне трошкове. У неким случајевима шеме нису довољне
да покрију трошкове рада и одржавања без субвенција, што представља озбиљан
ризик од постепеног пропадања уколико су јавна финансирања недовољна.
 Слабо управљање: Већина локалних организација од којих се очекује да управљају
овим системима не располаже претходним искуством у области наводњавања или још
увек уопште не постоји. Ови системи су технички, организационо и социјално
сложени, уз велик простор за грешке.

4.3.4

Наводњавање из наменских канала

Као што је раније напоменуто, једини наменски канал за наводњавање који тренутно постоји у
Србији је нови канал Мали Иђош који се пуни упумпавањем воде из система ДТД. Други
потенцијални канали који се разматрају би захватали воду из Саве или Дунава за потребе
наводњавања земљишта на одређеној удаљености.
Предности
 Поуздано водоснабдевање: Сви предложени системи усмерени су ка подручјима са
обилним изворима речне воде.
 Дуг домет: Канали представљају скоро једини економичан начин да се вода за
наводњавање доведе до плодног земљишта које није у близини реке или другог
одговарајућег аквифера.
 Дуг век употребе: Канали захтевају редовно одржавање, а необложени земљани
канали нарочито брзо пропадају ако се не чисте редовно. Међутим, ако се адекватно
одржавају, канали могу да трају неограничено дуго. Британија има мрежу
функционалних пловних канала који потичу још из 18. века, као и један функционалан
канал који су изградили још Римљани 120. године ове ере. Стога, канали представљају
скоро једини елемент у данашњим системима за наводњавање који ће бити на
располагању као помоћ Србији да се прилагоди климатским променама које се
очекују током друге половине овог века.

Подршка изради стратегије наводњавања Републике Србије

66

Слабости
 Скупи и сложени за изградњу: Капитални трошкови укључују не само изградњу самих
канала, већи и дуготрајан и сложен процес обезбеђивања непрекидног потеза
земљишта и изградњу свих путева, каблова и цеви дуж читаве путање.
 Компликовано управљање: За одржавање константног нивоа воде у великој мрежи
канала неопходно је софистицирано управљање, нарочито ако је циљ да се
пољопривредницима пружи вода на захтев.
 Институционална сложеност: Канал Мали Иђош снабдева мањи број великих
газдинстава, која су била принуђена да се снађу како би довела воду од канала до
својих усева. Уколико се канали користе за снабдевање бројних мањих газдинстава,
најчешће је неопходно дводомно управљање, где један орган управља главним
каналима и црпним станицама, а мањи локални органи управљају дистрибуцијом
воде до пољопривредника и наплатом накнада.
 Најчешће се користи за усеве мале вредности: Већина система канала има за циљ
да снабдева веће површине земљишта, међу којима ће само одређени број
пољопривредника користити воду за усеве велике вредности.

Могућности
 Проширење: Постоји велика површина земљишта која би се потенцијално могла
наводњавати из нових канала, иако није најјасније колико би ти било економично.

Претње
 Финансијска неодрживост: Веома је мала вероватноћа да ће тарифе икада покрити
све капиталне трошкове новог система канала, тако да је неопходно финансирање из
буџета, уз значајне субвенције оним пољопривредницима који су имали ту срећу да
имају земљиште у командном простору. Нови системи канала широм света се муче да
покрију своје трошкове па се често могу приметити циклуси „пропадања и
рехабилитације“, при чему недовољно финансирање доводи до слабог одржавања и
постепеног пропадања инфраструктуре и услуга, све до организовања пројекта за
рехабилитацију канала и започињање новог циклуса.

4.4 Водовод
Јавна мрежа за водоснабдевање је примарни извор воде за наводњавање за:






7% газдинстава која наводњавају
2% наводњаване површине
3% наводњаваних усева велике вредности
3% вредности наводњаване производње
Просечна наводњавана површина = 0,2 ха по газдинству из овог извора

Овај извор односи се на воду из јавне мреже за водоснабдевање, која је у неким случајевима
намерно пројектована да има већи капацитет него што је потребно како би се подржало
наводњавање, уз задовољење потреба домаћинстава. Просечна површина која се наводњава
износи свега 0,2 ха и 70% наводњаване површине је под усевима велике вредности, што
указује на то да се овај извор користи првенствено за расаднике, стакленике и мање површине
под воћем и поврћем, чија вредност производње може да покрије релативно високу цену
воде. Изван пољопривреде, овај извор се често користи за наводњавање паркова, башта,
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терена за голф и спортских терена. То је једини извор воде за наводњавање који је потпуно
уређен и чија потрошња се наплаћује.
Овај извор воде за наводњавање је можда изненађујуће чест, користи га 7% свих газдинстава
које наводњавају, али већина ових газдинстава су мала па покрива свега 2% укупне
наводњаване површине земљишта.
Вода се најчешће примењује прскалицама (71% површине) и кроз системе кап по кап (26%).
Свега 3% површине из овог извора користи површинско наводњавање, најчешће када
пољопривредник само стави црево на земљу и периодично га помера.
Овај извор подржава процењених 3% вредности наводњаване производње, даје око 25
милиона евра на годишњем нивоу, под претпоставком да се гаји уобичајена комбинација усева
са уобичајеним приносима. Међутим, како се овај извор воде за наводњавање првенствено
користи у стакленицима и расадницима, права вредност производње могла би бити знатно
већа.
У закључку, јавна мрежа за водоснабдевање представља примарни извор воде за
наводњавање за мали али значајан број газдинстава, која овај извор воде првенствено користе
за наводњавање усева велике вредности применом прскалица или система кап по кап.

Предности
 Постоје институције: Локалне компаније за водоснабдевање постоје у читавој
држави и већ располажу неопходним механизмима за мерење и наплату потрошње
воде, без обзира за шта се вода користи.
 Финансијска одрживост: Држава обезбеђује да водопривредна предузећа
располажу довољним финансијским средствима за одржавање система снабдевања
домаћинстава водом.
 Дељење трошкова: Наводњавање из овог извора најчешће користи мреже које већ
постоје и које су већ исплаћене, кроз систем двоструке намене на површинама на
којима би већини пољопривредника који наводњавају биле потребне веће цеви и
већи трошкови.
 Нема проблема са искоришћеношћу: Сва пољопривредна газдинства користе мрежу
за снабдевање водом, ако таква мрежа код њих постоји, па нема трошка полагања
цеви за наводњавање до газдинства које га на крају неће ни користити.
 Значајан удео усева велике вредности: Овај скупи извор воде се најчешће користи за
усеве велике вредности, укључујући и украсне и декоративне површине.
 Поузданост: Пружа поуздан извор воде високог квалитета под притиском.
 Широка покривеност: Већи део државе се снабдева из мрежа за водоснабдевање,
осим удаљених домаћинстава у руралним крајевима, што практично
пољопривредницима у било ком крају пружа могућност да формирају стакленик или
расадник користећи овај извор воде.

Слабости
 Конкуренција ресурсу велике вредности: Вода за пиће мора да буде врхунског
квалитета и обично се захвата из дубљих подземних извора или добро заштићених
резервоара. Неки од ових извора су већ под притиском па стога снабдевање
домаћинстава мора да има предност у односу на наводњавање.
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 Притисак у мрежи: Ако већи број пољопривредника користи овај приступ, користећи
мрежу која није пројектована за такву употребу, може доћи до пада притиска и
проблема код других приоритетних корисника вода.
 Скупо: Свеобухватне мреже и велики захтеви у погледу квалитета воде и поузданости
снабдевања чине овај извор скупим извором воде за наводњавање, који је одржив
само код усева велике вредности.

Могућности
 Системи двоструке намене: У неким случајевима, може бити економичније да се
инсталира и одржава једна мрежа двоструке намене него да се развија систем за
снабдевање водом за пиће и засебна мрежа за наводњавање под притиском.

Претње
 Повећање притиска на ограничене ресурсе: Неколико аквифера у Србији већ бележи
пад, а климатске промене ће додатно смањити допуњавање аквифера. У
међувремену, променљиви обрасци урбанизације и индустријског развоја повећавају
потражњу у одређеним подручјима. Ширење наводњавања из мреже за снабдевање
водом за пиће и система двоструке намене треба да се подстиче само уколико су
ресурси адекватни за дужи низ година.

4.5 Остали извори
Примарни извор воде за наводњавање описан је као „Остали“ за:






5% газдинстава која наводњавају
5% наводњаване површине
5% наводњаваних усева велике вредности
5% вредности наводњаване производње
Просечна наводњавана површина = 0,6 ха по газдинству из овог извора

Нису доступне информације из пописа или анкете о томе који су то „Остали извори“, иако би
требали да укључују подземне воде изван имања (које ће обезбедити извор за већи део
површине испод система за наводњавање „Ресавска целина“ који финансира ЕБРД). Такође је
могуће да су неки од пољопривредника који су означили ово поље користили различите
изворе воде за наводњавање, па се један извор не може са лакоћом идентификовати као
примарни.
„Остали извори“ се користе на 5% свих наводњаваних газдинстава и покривају 4–5%
наводњаване површине у свим категоријама величине.
Ово наводњавано земљиште користи се равномерно за усеве велике и мале вредности, при
чему се на око пола површине користе прскалице, а на четвртинама се користи површинско
наводњавање и системи кап по кап.
Процењује се да овај извор подржава 5% укупне вредности наводњаване производње, која
вреди преко 40 милиона евра годишње.
У закључку, „Остали извори“ чине око 5% укупног наводњавања према свим мерилима, уз
разнолику мешавину усева и технологија примене.
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Без додатних информација о овом извору воде није могуће урадити SWOT анализу.
Технологије наводњавања. Од газдинстава која наводњавају тражило се да наведу да ли
користе површинско наводњавање, наводњавање прскалицама или кап по кап, при чему су
имали могућност да изаберу више од једне опције. Укупне наводњаване површине које
користе сваку од ових метода процењене су раздељивањем површина које користе разноврсне
методе14.
Табела 10. Наводњавање према извору и величини газдинства
Удео земљишта према
величини газдинства

Сва газдинстава која наводњавају
Извор воде

Број

Подземна вода на имању
Површинске воде на имању
Површинске воде изван имања
Водовод
Остало

135.000
27.000
71.000
18.000
12.000

51%
10%
27%
7%
5%

Укупно

263.000

100%

Наводњавана
Мала Средња Велика
површина
71.000 ха
45%
57%
61%
17%
16.000 ха
10%
13%
10%
7%
62.000 ха
39%
22%
22%
71%
4.000 ха
2%
4%
3%
0%
7.000 ха
5%
5%
4%
4%
160.000 ха

100%

100%

100%

100%

Извор: РЗС: Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Табела 11. Наводњавање према извору и врсти усева
Удео земљишта према врсти усева
Извор воде

УВВ:

Просечна вредност за

УМВ:

Подземна вода на имању
Површинске воде на имању
Површинске воде изван имања
Водовод
Остало

53.000 ха
7.000 ха
22.000 ха
3.000 ха
4.000 ха

60%
8%
24%
3%
5%

Укупно

89.000 ха 100%

18.000 ха
8.000 ха
40.000 ха
1.000 ха
3.000 ха

26%
12%
57%
2%
4%

наводњавану
производњу
494 мил. евра 55%
78 мил. евра
9%
253 мил. евра 28%
25 мил. евра
3%
43 мил. евра
5%

71.000 ха 100% 892 мил. евра 100%

Извор: РЗС: Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. године

Табела 12. Наводњавање према извору и методи

14

Уколико газдинства користе и прскалице и наводњавање кап по кап, али не користе површинско наводњавање, њихова
наводњавана површина подељена је између система прскалица и кап по кап у размери према познатим површинама које
користе само једну од ове две методе.
Уколико газдинства користе површинско наводњавање поред система прскалица и/или кап по кап, њихова наводњавана
површина подељена је између површинског наводњавања, прскалица и система кап по кап у размери према познатим
површинама које користе само једну од ових метода.
Израчунавање је извршено на укупним површинама које користе сваки од извора воде.
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Метод примене (процењене површине)
Извор

Површинске

Подземна вода на
имању
Површинске воде на
имању
Површинске воде изван
имања
Водовод
Остало
Укупно

Прскалице

Кап по кап

Све методе

7.100 ха 10%

34.300 ха 48%

29.800 ха 42%

71.200 ха 100%

2.300 ха 15%

10.700 ха 68%

2.600 ха 17%

15.600 ха 100%

27.000 ха 44%

28.000 ха 45%

6.900 ха 11%

61.900 ха 100%

100 ха 3%
1.900 ха 27%

2.600 ха 71%
3.400 ха 47%

1.000 ха 26%
1.900 ха 26%

3.700 ха 100%
7.200 ха 100%

38.500 ха 24%

79.000 ха 49%

42.100 ха 26%

159.600 ха 100%

Извор: РЗС: Анкета о структури пољопривредних газдинстава из 2018. Године

5

ТЕХНОЛОГИЈЕ НАВОДЊАВАЊА

Предности, слабости, могућности и претње различитих облика површинског наводњавања,
наводњавања прскалицама и кап по кап процењене су у засебном кратком прегледу под
насловом „Технологија наводњавања у Србији“.

6

ОЧЕКИВАНИ УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА

Као што је приказано у претходном одељку, економски трошкови и предности наводњавања
зависе од четири фактора:





Приноса и маргина код наводњавања кишницом
Приноса и маргина код система наводњавања
Количине воде потребне за наводњавање
Трошкова обезбеђивања такве воде

Такође је неопходно знати да ли ће жељена количина воде бити доступна.
Велика је вероватноћа да ће климатске промене утицати на све ове факторе, што ће
последично утицати и на трошкове и предности наводњавања. Табела 13 приказује
квалитативни преглед промена које су пројектоване током периода 2020–2050 и утицаја
(уколико су познати) таквих промена на пет репрезентативних усева:

Табела 13. Очекивани утицај климатских промена током периода 2020–2050
Фактор

Општи утицај

Температура

Повећање просечне температуре за 0,9–1,2 °C; више максималне и минималне
температуре; чешћи, дужи и топлији топлотни таласи; краћи и топли хладни периоди.

Евапотранспирација

Повећање за 39–63 мм/ годишње, првенствено због повећања температуре.

Падавине
Расположивост
подземних вода

Без већих промена просечне годишње количине падавина током овог периода, без
значајних промена у сезоналности или интензитету падавина.
Комбинација веће евапотранспирације, али уз константне падавине ће повећати
мањак воде и смањити укупну количину воде која продире до аквифера.
Утицаји ће вероватно бити мали током овог периода, тако да ће могућност снабдевања
из алувијалних аквифера остати добра, али ће аквифери који су већ под притиском
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бити по још већим притиском.

Расположивост
површинских вода

Референтни усев:
Остали усеви
сличног понашања

Принос при
заливању
кишницом
Принос при
наводњавању

Захтеви за
наводњавање

Отицање површинских вода ће се смањити због веће евапотранспирације.
Проток у већим рекама ће наставити да буде довољан за постојећу наводњавану
површину и значајно проширење.
Проток у мањим рекама и потоцима ће постати ограничавајући фактор на врхунцу
лета.
Озима
Кукуруз у зрну
Кромпир
Парадајз
Јабуке
пшеница
Све озиме
Већина
Коренасто
Плодоносно
Сво
житарице
индустријских
поврће које се
поврће, нпр.
језгричасто
усева који се
сади у
паприке,
воће,
сеју у пролеће
пролеће, нпр.
краставци
коштуњаво
(соја,
шаргарепе, лук
воће и
сунцокрет,
вишегодиње
уљана репица,
бобичасто
шећерна репа)
воће
Мало
повећање

Мало смањење

Смањење

Смањење

Смањење

Непромењен
(без утицаја
отопљења)

Потенцијални
утицаји
топлоте и
болести?

Потенцијални
утицаји
топлоте и
болести?

Потенцијални
утицаји
топлоте и
болести?

Потенцијални
утицаји
топлоте и
болести?
Потенцијални
утицаји
мањег броја
хладних
дана?

Непромењени

Повећање

Повећање

Повећање

Повећање

Даља анализа климатских промена дата је у Програму и његовим анексима, као и у пратећем
„Атласу наводњавања Србије“.

7

ЗАКЉУЧЦИ И КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ

Примарна сврха овог кратког прегледа је да се утврди чињенично стање, уместо да се
идентификују проблеми и дају препоруке. При развоју стратегије треба пажљиво узети у обзир
следеће тачке, од којих се неке често погрешно разумеју или занемарују:







Велико одступање у величинама газдинстава
Чињеница да су и мала газдинства углавном комерцијална
Чињеница да се већи део производње свих врста усева залива кишницом
Доминантна улога индивидуалног наводњавања
Важна улога подземних вода
Кључне разлике између великих и малих пољопривредних газдинстава у томе шта гаје
и како наводњавају
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