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Пројектни задатак


Припремити кратку и детаљну презентацију о одводњавању у држави,
укључујући статистичке доказе о подручјима покривеним системима за
одводњавање. Извештај и презентација треба, између осталог, да укључују
следеће:
o Институционална ситуација из угла одводњавања у држави, са
квалитетивним описом постојећих перформанси система и
утврђивањем потреба за рехабилитацијом и модернизацијом
система.
o Анализа очекиваних утицаја климатских промена на потребу за
одводњавањем током периода до 2050. године
o Анализа фунансирања одводњавања и како се обезбеђена средства
односе на утврђене потребе.
o Анализа економске стране одводњавања, према расположивим
информацијама.
o Преглед различитих врста одводњавања и указивање на нове
технологије које би могле бити примењиве у Србији.
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1 Увод
Циљ овог кратког прегледа је да опише одводњавање у Србији и потенцијал за развој
наводњавања у подручјима која су покривена системима за одводњавање, имајући у
виду могућност управљања водама у различите сврхе и по основу различитих
критеријума.
Процењује се да пољопривредно земљиште у Србији покрива површину од 4,68
милиона хектара. Око 2,08 милиона хектара (око 45% пољопривредног земљишта)
покривено је системима за одводњавање. У поређењу са системима за наводњавање,
приметна је очигледна и огромна разлика. Постоји око 390 система за одводњавање са
око 210 главних црпних станица и више десетина мањих одводних црпних станица, са
кумулативним капацитетом од 543 м3/с, и 252 гравитациона излива. У Србији постоји
око 24.000 км канала за одводњавање. Иако су размере система за одводњавање са
отвореним каналима огромне, систем хоризонталног цевног одводњавања покрива
површину од свега 62.000 ха.
Читава површина Србије подељена је у седам водних региона (Сава, Београд, Морава,
Доњи Дунав, Срем, Бачка и Банат и Косово и Метохија). У ширим регионима присутне
су мелиорационе површине које функционишу на претходно описан начин
захваљујући низу развијених мањих и већих система за одводњавање. Све површине
мелиорације земљишта према њиховим карактеристикама и потребама за уређењем
водног режима у земљишту могу се поделити у три групе:
- Мелиорационе површине у низијским деловима речних долина, где је већина
система за одводњавање (отворених канала) већ изграђена и где ће у
будућности бити потребна реконструкција постојеће мреже за одводњавање,
изградња хоризонталног цевног одводњавања и развој система за управљање
земљиштем - ово су површине које су најзанимљивије у погледу потенцијалне
вишенаменске употребе: одводњавање и наводњавање
- Мелиорационе површине које укључују мањи део низијског краја и већи део
брдског и планинског краја са делимично изграђеним системима за
одводњавање, где је неопходан даљи развој како би се изградили нови системи
за одводњавање и хоризонтално цевно одводњавање.
- Мелиорационе површине са брдским и планинским карактеристикама, где су
системи за одводњавање изграђени у мањим долинама, а доминантан
проблем је заштита од ерозије и бујичних поплава.
Размере одводњавања у водним регионима приказане су у Табели 1.
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Табела 1. Одводњаване површине у водним регионима (извор: Стратегија управљања
водним ресурсима у Србији до 2034)
Укупна Пољопривредно Пољопривредно
Хоризонтално
површина
земљиште
земљиште
цевно
Канали
са
Водни региони
одводњавање
одводњавањем
(ха)
(ха)
(ха)
(ха)
(км)
Бачка и Банат
1.773.549
1.473.191
1.390.881
37.226
15.000
Срем
377.056
344.033
305.551
7.929
5071
Београд
324.684
228.548
166.817
7.400
1900
Доњи Дунав
1.070.595
501.159
30.522
3.678
320
Сава
1.019.779
528.096
76.171
1.315
1250
Морава
3.181.602
1.424.762
43.930
4.460
597
Укупно
(без 7.747.265
4.499.789
Косова
и
2.013.872
62.008
24.138
Метохије)
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Слика 1. Територија Републике Србије подељена на водне регионе
Земљиште је према карактеристикама одводњавања подељено у пет класа
одводњавања (шеста класа обухвата земљишта изван класификације). Земљиште у
класи I карактерише веома висок ризик од вишка воде и веома слаб капацитет
одводњавања, у класи II земљиште има висок ризик и слаб капацитет одводњавања,
док је у класи III претња умерена али је капацитет земљишта за одводњавање
недовољан. Одводњавање је потребно како би се унапредиле карактеристике
земљишта за пољопривредну производњу у класама одводњавања I до III. У класи IV,
пољопривредна производња се одвија без већих потешкоћа ако се не врши
наводњавање, али је у супротном систем за одводњавање потребан и на овим
површинама.
Расподела класа одводњавања у водним регионима приказана је у следећој табели.
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Табела 2. Класификација земљишта према карактеристикама одводњавања у водним
регионима (извор: Стратегија управљања водним ресурсима у Србији до 2034)
Класа
одводњавања

Бачка и
Банат
I
339.383
II
205.280
III
78.802
Сума I - III
623.465
IV
672.975
V
475.306
Некласификовано
1.803
Укупно
1.773.549

Водни региони
Срем Београд
42.851
47.232
39.950
130.033
148.310
88.277
10.436
377.056

51.056
31.133
102.875
185.064
103.835
18.464
17.321
324.684

Сава

Морава

277.333 94.172
6.313
334.016
71.528 432.684
355.174 860.872
26.159 213.000
1.420
5.400
637.026 2.102.330
1.019.779 3.181.602

Доњи
Дунав
29.700
112.270
220.149
362.119
125.242
22.303
560.931
1.070.595

Укупно
834.495
736.244
945.988
2.516.727
1.289.521
611.170
3.329.847
7.747.265

Јасно је да одводњавање није довољно развијено у свим водним регионима, осим у
следећим:
Бачка
и
Банат,
и
Срем.
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2 Најважнији постојећи системи за одводњавање
Локације најважнијих одводњаваних подручја приказане су на следећој слици.

Слика 2. Просторна расподела најважнијих одводњаваних површина (извор:
Свеобухватни план управљања водама)
Већина изграђених система за одводњавање налази се у водном региону Баната и
Бачке, где се налази регионални хидросистем Дунав-Тиса-Дунав (ХС ДТД).
Регионални вишенаменски хидросистем „Дунав-Тиса-Дунав“, највећим делом
изграђен после Другог светског рата (највећи део главних водних објеката изграђен је
пре касних 70-их), представља јединствено, свеобухватно и сложено решење за
проблем управљања водама у региону Бачке и Баната и један од највећих сложених
система за управљање водама у Европи.
ХС ДТД је пројектован тако да мрежа главних канала, са браном на Тиси код Новог
Бечеја и другим кључним водним објектима, повезује Дунав са Тисом у Бачкој и Тису
са Дунавом у Банату. Хидросистем повезује и, делимично или потпуно, укључује главне
канале и усечене водотокове у Бачкој (Бајски канал, Плазовић, Мостонга, Криваја,
Јегричка и стари велики канал Бездан-Бечеј) и Банату (Златица, Стари и Пловни Бегеј,

Тамиш, Брзава, Вршачки канал, Моравица и Караш), чиме се мења њихов природни
водни режим. Стога, основна мрежа канала у ХС ДТД усеца водотокове и повезује их,
те са детаљном мрежом канала за одводњавање формира функционално недељиву
целину - хидросистем ДТД, који омогућава управљање водним режимом у Бачкој и
Банату.

Слика 3. Распоред у систему ХС ДТД са већином главних канала и најважнијим
хидротехничким објектима
Окосницу ХС ДТД чини Основна каналска мрежа (ОКМ) са повезаним објектима и
укључује мрежу главних канала дужине од око 695 км (са усеченим водотоковима,
укупно око 930 км), од чега је 600 км предвиђено за водни саобраћај.
Табела 3. Најважнији канали у мрежи ХС ДТД
Назив

Дужина [км]

Врбас - Бездан

90

Бечеј - Богојево

90

Бач. Петровац - Каравуково 52
Нови Сад - Савино Село

81

Оџаци - Сомбор

13

Бан. Паланка - Н. Бечеј

147

Кикиндски канал

50
9

Пловни Бегеј

31

Надела

81

Брана на Тиси код Новог Бечеја, са седам преливница и бродском преводницом до
1.000 тона, изграђена је 1977. године и представља највећи хидраулични објекат.
Изградњом ове бране и подизањем нивоа воде у узводном току Тисе омогућено је
гравитационо снабдевање водом за банатски део ХС ДТД.
Следећа слика приказује опште надморске висине на најважнијим чвориштима у
систему.

Слика 4. Систем ХС ДТД - просторни положај и надморске висине најважнијих хидро
чворишта
Кључни водни објекти у хидросистему ДТД укључују следеће: 25 хидро профила за
управљање водом, од којих су три водозахвата са црпним станицама: „Бездан“,
капацитета 60 м3/с, „Нови Бечеј“, 120 м3/с и „Падеј“, 20 м3/с ; 17 су регулационе и пет
су сигурносне уставе; пет главних црпних станица , од којих су две реверзибилне, за
пријем и испуштање воде („Бездан II“, 12 м3/с и „Богојево“, 15 м3/с), две се користе за
испуштање веома великих копнених вода („Жабаљ“, 16 м3/с и „Бечеј“, 20 м3/с) и једна
за захватање воде при веома ниском водостају Дунава („Бездан I“, 6 м3/с) и 17
бродских преводница, од којих је 12 за бродове од 1.000 тона.
Поред наведеног, како би се обезбедило управљање водама при високом нивоу воде
који је последица повећања водостаја Дунава услед изградње бране „Ђердап 1“,
10

изграђене су уставе „Чента“ и „Опово“, као и хидро профил „Панчево“ са уставом,
црпном станицом и бродском преводницом (Слика 5).

Слика 5. Положај устава „Чента“ и „Опово“ и хидро профила „Панчево“
Водни режим се уређује преко свих главних канала у систему ХС ДТД, са уређеним
нивоима и протоцима воде, чиме је омогућено следеће: пријем и одводњавање вишка
воде са земљишта, пријем и пренос вода из усечених водотокова, одбрана од поплава,
наводњавање, снабдевање водом индустријских постројења и рибњака, пловидба,
туризам и рекреација.
Мреже разрађених одводних канала изграђене су на најугроженијем земљишту на
алувијалним равнима Тисе, Бегеја и Тамиша. Општа густина мреже канала је око 10–14
м/ха, са хидро модулом одводњавања између 1,0 и 1,6 л/с по хектару. На подручјима
дуж леве обале Дунава, густина је око 10,6 м/ха, са хидро модулом од 0,5 до 1,0 л/с по
хектару, док мрежа канала на површини лесних тераса има хидромодул од 0,5 л/с по
хектару. Систем хоризонталног цевног одводњавања изграђен је на свега 37.000
хектара, највећим делом у Банату и мањим делом у региону Бачке. Читава површина
која се одводњава подељена је на мање водозахвате који завршавају са око 200
одводних црпних станица и/или гравитационим испустима.
Систем ХС ДТД пројектован је као вишенаменски систем са следећим циљевима: 1.
Одводњавање више од 1 милиона хектара пољопривредног земљишта, 2. Заштита од
поплава из усечених водотокова, 3. Наводњавање, 4. Снабдевање водом за потребе
индустрије и рибњака, 4. Пријем и пренос прерађене отпадне воде из индустрије и
општина, 5. Пловидба и 6. Туризам, спорт и рекреација.
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У региону Баната дуж леве обале Дунава, низводно од Панчева, постоје бројни
системи за одводњавање који формално нису део система ХС ДТД. Ови системи су
изграђени за потребе одводњавања и преноса воде из унутрашњости како би се
првенствено решио проблем високог нивоа подземних вода након изградње бране
„Ђердап 1“. Системи за одводњавање обухватају следеће регионе: Панчево-Иваново,
Иваново, Иваново-Ковин, Ковин-Дубовац и већи део низводног региона Нера-Караш
где се главни канал у систему ХС ДТД - Нови Бечеј-Банатска Паланка улива у Дунав.
Системи за одводњавање у овом региону су највећим делом изграђени током 70-их
година, где више од 10 одводних црпних станица има инсталирани капацитет већи од
30 м3/с.

Слика 6. Систем одводњавања у водном региону Бачка и Банат изграђен је као
одбрана од високог нивоа воде у Дунаву након изградње бране Ђердап 1.
Системи за одводњавање у водним регионима: Срем, Београд и Сава се највећим
делом налазе дуж реке Саве, с изузетком мелиорације Панчевачког рита који се
налази на левој обали Дунава, недалеко од Београда (Слика 7).
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Слика 7. Најважнији системи за одводњавање у водним регионима: Срем, Београд и
Сава
Мелиорација земљишта у Срему обухвата читав регион Срема и делимично се
протеже до водног региона Београд. Читава површина је подељена на 32 водозахвата
и покрива површину од око 353.000 хектара, од чега је 253.000 ха пољопривредно
земљиште. Постоје само два водозахвата („Патка“ и „Голубинци-Стари Бановци“) који
се одводњавају у Дунав, док је Сава реципијент за све друге басене. Одводне воде са
површине од 159.000 хектара се гравитационо испуштају у Саву и Дунав, док се други
водозахвати (194.000 ха) гравитационо одводњавају у црпне станице и евакуишу изван
заштићеног подручја до Саве као рецепијента. Постоји 25 одводних црпних станица
распоређених дуж леве обале Саве. Укупан расположиви капацитет црпних станица је
око 100 м3/с. Најважније црпне станице са највећим капацитетима су следеће: ЦС
Галовица и Петрац - 24 + 4 м3/с, ЦС Босут – 30 м3/с и ЦС Вртић – 7,5 м3/с.
Укупна дужина мреже главних канала је око 465 км, док је укупна дужина мреже
канала у мелиорационом подручју Срема 4.859 км, са густином канала од 13,6 м/ха.
Према расположивој техничкој документацији, планирана изградња хоризонталног
цевног одводњавања покрива значајно мелиорационо подручје, али је изграђена на
свега 8.000 ха.
Део система за одводњавање чини 13 акумулација изграђених на јужним обронцима
Фрушке горе. Примарна сврха ових акумулација је одбрана од поплава, али се такође
користе и за узгој риба, туризам и делимично за наводњавање мањих површина
воћњака.
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Слика 8. Водозахвати, акумулације за заштиту од поплава и покривеност земљишта у
Срему (извор: Општи пројекат наводњавања у Срему - Институт Јарослав Черни,
2014.)

У водном региону Београд, важно мелиорационо подручје је Панчевачки рит. То је
низијски крај окружен рекама Дунав и Тамиш и каналом Карашац. Површина од око
35.000 ха је насипом заштићена од поплава. Систем за одводњавање у Панчевачком
риту изграђен је за контролу високог нивоа подземних вода, због инфилтрације
подземних вода из околних река и падавина током влажних периода године. Након
изградње бране „Ђердап 1“, током просечне године, у периоду од 6 месеци, нивои
воде у Дунаву и Тамишу били су изнад нивоа терена у региону Панчевачког рита. За
потребе одводњавања, читаво подручје је подељено у седам водозахвата са седам
одводних црпних станица. За две ове станице реципијент је Тамиш, а код осталих се
вода пумпа у Дунав. Укупан инсталирани капацитет црпних станица које служе за
одводњавање је око 23 м3/с. Укупна дужина мреже канала је око 750 км.
Хоризонтално цевно одводњавање изграђено је на земљишту које припада
Пољопривредном комбинату Београд (ПКБ) и покрива површину од око 6100 ха.
Пројектовано растојање између одвода је 20–30 м, док око 200 км мреже одводних
канала служи као реципијент за хоризонталне цеви за одводњавање. Просечна густина
мреже канала за одводњавање је 23 м/ха.
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Слика 9. Водозахвати и одводне црпне станице у региону Панчевачког рита

У водном региону Сава, на десној обали Саве, налази се важно амелиорационо
подручје Мачва са развијеним системом одводњавања који се простире на
мелиорационо подручје од око 72.500 ха. Подручје се налази у северозападном делу
Републике, окружено Савом са севера и Дрином са запада. На југу се налази брдовити
крај са планином Цер и регион Мачве који је заштићен од бујичних поплава
захваљујући Церском ободном каналу (ЦОК). Остатак региона је заштићен од поплава
насипима изграђеним на десној обали Дрине и десној обали Саве.
Регион Мачве је подељен на 7 водозахвата:
- Средњемачвански - са укупном површином од 28.500 ха, дужином мреже
канала од 325 км и ЦОК каналом као реципијентом за одводну воду, који се на
крају улива у Саву
- Доњомачвански - са укупном површином од 11.300 ха, дужином мреже канала
од 176 км и реком Савом као реципијентом, при чему се вода преноси путем
црпне станице ЦС Кочин канал капацитета 2 x 2 м3/с + 1 м3/с
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-

Битвански - површина водозахвата је 7.500 ха, дужина мреже канала за
одводњавање је 193,5 км, са изливом преко црпне станице ЦС Каленића
Ревеница капацитета 3 x 2 м3/с при чему се одводна вода пумпа у Саву
- Каловички - површина водозахвата је 6.500 ха, дужина мреже одводних канала
је 121,5 км, са црпном станицом Широка бара капацитета 3 x 2 м3/с , и реком
Савом као реципијентом
- Дреновички - одводњавана површина је 1.800 ха, дужина мреже канала је 48
км, црпна станица Дреновац има капацитет 1 м3/с, а реципијент је река Сава
- Засавица - одводњавана површина је 12.600 ха, са црпном станицом Модран
инсталираног капацитета од 5 м3/с.
- Стојишића богаз - површине од 4.300 ха са црпном станицом истог имена,
капацитета 4 м3/с.
Укупна површина водозахвата која се одводњава у Саву износи 72.500 ха, док се много
мањи део укупне површине (око 6.500 ха) природно одводњава у Дрину.

Слика 10. Водозахвати и одводне црпне станице у региону Мачве
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Претходно описана одводњавана подручја обухватају већину система за одводњавање
у Србији који имају највећи потенцијал да се користе као вишенаменски системи
намењени
и
за
одводњавање
и
за
наводњавање.
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3 Тренутно стање система за одводњавање
Системи за одводњавање генерално не пружају одговарајући режим подземних вода у
свим подручјима, што значи да нивои подземних вода у неким случајевима не
испуњавају захтеване критеријуме за пољопривредно или грађевинско земљиште.
Најзначајнији проблем је вероватно одсуство адекватног одржавања и улагања у
хидротехничке објекте.
Након што се изгради систем за одводњавање са свим неопходним објектима, биће
неопходно да се њиме управља на одговарајући начин и да се систем, пре свега, добро
одржава. Термин одржавање подразумева сложену и редовну примену одређених
мера које омогућавају континуиран ефикасан рад свих објеката за одводњавање
вишка воде са одређеног подручја водозахвата, како би се задовољили прописани
критеријуми за успостављање оптималног водног режима земљишта.
Одржавање система за одводњавање током последњих 25 година је
незадовољавајуће. На основу анализе одржавања система, може се приметити да је
током претходног периода, од 25–70% потребних радова који су предвиђени
редовним годишњим планом изведено свега 25–50%. Када се однос неопходних,
планираних и изведених радова посматра током времена, долази се до закључка да је
мало тога урађено на одржавању система током дужег временског периода.
Процењује се да је због тога ефикасност система значајно смањена.
Црпне станице и мрежа канала су најрањивији делови система за одводњавање.
Црпне станице захтевају континуирано и неизбежно одржавање и улагање, јер њихово
пропадање значи да читав систем није у функцији. Дужи период одсуства одржавања
канала смањио је профил протока и тиме продужио трајање одводњавања и повећао
ризик од плављења земљишта.
Поред тога, неодговарајућа функционалност система за одводњавање често је
последица чињенице да је систем само делимично изграђен (често без пројектованог
хоризонталног цевног одводњавања), или да су пројектована техничка решења
неадекватна. У многим случајевима, системи који имају само интегрисану мрежу
канала нису способни да ефикасно одводе воду са површине између канала на већим
удаљеностима, посебно у низијским крајевима под земљиштем тешког механичког
састава. Стога, резултати пољопривредне производње су испод нивоа који се постижу
са применом цевног одводњавања и агро-мелиорационих интервенција.
Постојећа густина мреже канала је генерално мала и недовољна. У најугроженијим
низијским крајевима у алувијалним равнима великих водотокова, густина мреже
канала је 7–30 м/ха са хидро модулом одводњавања од 0,5–1,5 л/с/ха. Имајући у виду
потребу за ефикасним одводњавањем вишка воде, постојећа густина канала и хидро
модули су недовољни, осим на подручјима са уграђеним цевним одводњавањем.
Након изградње цевног одводњавања, иако на релативно малим површинама,
постојећи капацитети црпних станица и њихов режим рада нису свуда у складу са
потребама. У неким случајевима, пумпе су застареле и са недовољним капацитетом,
па захтеви за извођење нових објеката у црпним станицама постају све релевантнији.

Поред тога, присутан је и проблем све већег коришћења канала као реципијената за
непрерађену отпадну воду из насеља и индустрије, чиме се ограничава могућност
коришћења система за одводњавање за потребе наводњавања, јер планирана
вишенаменска употреба утврђује много строже критеријуме у погледу режима и
квалитета воде, како би се спречили секундарни негативни утицаји на земљиште и
биљке.
Све већа употреба наводњавања у подручјима покривеним системима за
одводњавање који не функционишу како је предвиђено представља нови додатни
фактор који ће утицати на влажност земљишта и режим нивоа подземних вода. Стога,
промене које се дешавају због различитих утицаја на изграђене системе треба
непрекидно пратити и благовремено примењивати мере заштите.
Због смањене ефикасности постојећих система за одводњавање, приоритет за будућа
улагања мора бити постепено довођење система у пројектовано стање.
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4 Извори финансирања
Улагања у изградњу и развој система за одводњавање су специфична за сваки систем и
треба да представљају саставни део трошкова сложене мелиорације земљишта.
Неопходна средства могу се обезбедити из следећих извора: додељена средства из
буџета Републике Србије, делом из накнаде за одводњавање, средства Удружења
корисника вода у оквиру властитих учешћа у улагањима, буџет јединица локалне
самоуправе, инвеститори са сопственим средствима, банковни кредити.
Предвиђено је да се годишњи трошкови редовног одржавања и функционисања
система за одводњавање покривају из накнаде за одводњавање из мелиорационог
подручја или дела мелиорационог подручја. Накнаду за одводњавање плаћају сви
власници пољопривредног, шумског и грађевинског земљишта, у мелиорационом
подручју, према катастарским приходима, у зависности од подручја и да ли је
обвезник физичко или правно лице. Према Закону о водама, средства прикупљена по
основу накнада за одводњавање користе се на амелиорационом подручју или делу
амелиорационог подручја на којем су наплаћена, а користе се за финансирање рада и
одржавања система (члан 172.).
Накнада за одводњавање се очигледно заснива на принципу солидарности, што значи
да су корисници који немају проблем са одводњавањем такође дужни да плаћају ову
услугу.
Накнада за одводњавање се плаћа за уређивање водног режима земљишта у
мелиорационом подручју, кроз прикупљање вишка воде у системе за одводњавање,
којима управља јавно предузеће за управљање водама.
Као што је претходно наведено, најважнији проблем у погледу функционалности и
ефикасности система за одводњавање је одсуство адекватног одржавања које треба да
се финансира из накнада за одводњавање.
Могу се истаћи следећи проблеми:
- Накнаде за одводњавање се морају израчунавати тако да покривају трошкове
редовног годишњег функционисања и одржавања. Нажалост, накнаде веома
често представљају политичку категорију и износи су мањи од неопходних за
покривање годишњих трошкова.
- Присутан је и проблем са незадовољавајућом наплатом накнаде за
одводњавање, што би се могло делимично објаснити следећим факторима: 1.
Чињеница да водопривредно друштво које управља системом и одржава га не
наплаћује накнаду па стога није мотивисано да постиже највећу могућу стопу
наплате, 2. Корисници не разумеју ниво услуга који плаћају (што је делимично
последица усвојеног принципа солидарности);
- На крају, оно што је одобрено као годишњи трошак функционисања и
одржавања и нарочито оно што је заиста планирано да буде потрошено, зависи

од опште расположивости средстава у буџету Републике Србије, па су
планирани
расходи
често
смањивани
у
прошлости.
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5 Закључак
Општи преглед стања одводњавања на територији Републике Србије указује на то да
предстојећи период развоја одводњавања треба усмеравати у два правца:
- Адекватно функционисање и одржавање, и што је важније улагање у системе за
наводњавање, како би се систем постепено довео у пројектовано стање
(недавно извршена процена јавног водопривредног друштва „Србијаводе“
указује на то да је за модернизацију постојећих црпних станица у регионима
Сава, Београд и Морава потребно уложити 32 милиона евра током следећих пет
година),
- Наставак улагања и изградње ради даљег унапређења ефикасности и
проширења система за наводњавање.
У оба случаја, финансирање треба првенствено да потиче из накнаде за одводњавање
и буџета Републике Србије.
Проблеми у погледу накнаде за одводњавање, као очигледног примарног извора
прихода, су следећи:
- Средства од наплаћених накнада за одводњавање су недовољна за
функционисање и одржавање система за одводњавање;
- Незадовољство власника/корисника пољопривредног земљишта са услугама
које пружају водопривредна предузећа у замену за накнаду за одводњавање
коју корисници плаћају;
- Стопа наплате накнаде за одводњавање је недовољна;
- Накнада за одводњавање је недовољна за поновна улагања и капиталне
интервенције
На основу одређених и дефинисаних неопходних годишњих средстава за ефикасно и
безбедно функционисање система за одводњавање, као и дефинисања свих пореских
обвезника у систему, накнада за одводњавање по јединици површине (дин./ха) треба
да се одреди као строго економска категорија. Само на тај начин ће накнада за
одводњавање прерасти у озбиљан извор прихода неопходан за функционисање,
одржавање и поновно улагање у систем за одводњавање.
Одговарајућа накнада за одводњавање треба да се користи за побољшање нивоа
услуга које пружају јавна водопривредна предузећа и само на тај начин ће поверење
корисника бити повраћено, као и свест о значају одводњавања за стабилну
пољопривредну производњу.
Даљи развој система за одводњавање треба усмерити ка вишенаменској употреби:
одводњавање и наводњавање. Минималне интервенције у форми изградње устава за
задржавање воде у мрежи канала, имајући у виду капацитет мреже канала за чување
воде, могу да омогуће употребу канала за потребе наводњавања. Питања која се тичу
управљања водама морају се имати у виду у сваком тренутку како аспекти
одводњавања одређеног подручја не би били угрожени у интересу наводњавања.

Поред тога, треба имати у виду да су системи двоструке намене осетљиви на загађење
воде у мрежи канала јер не долази до самопречишћавања због слабог протока.
Нажалост, еколошка свест је на веома ниском нивоу. Често се дешава да се различите
врсте отпада одлажу у канале и да се непрерађена отпадна вода из индустријских
постројења и канализационих система насеља испушта у канале, што у великој мери
ограничава могућност коришћења система за одводњавање за потребе наводњавања.
Очигледно, исправно функционисање система за одводњавање и одговарајући
квалитет воде представљају предуслове за даљи развој, реконструкцију и употребу
система за одводњавање за потребе наводњавања.
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