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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Београд, 28. октобра 2020. - Тема вебинара „Развој и управљање системима за наводњавање на 

основу искуства Израела, Шпаније и Португалије“ окупила је више од 130 учесника из целог 

света. Вебинар је део пројекта „Подршка развоју стратегије наводњавања у Србији“, који спроводе 

Организација за храну и пољопривреду Уједињених нација (УН ФАО) и Европска банка за обнову и 

развој (ЕБРД), за подршку Влади Србије и релевантних институција у изради Стратегије развоја 

наводњавања и петогодишњег акционог плана. Задатак бројних студија и активности у оквиру 

овог пројекта је да идентификују специфичне услове и могућности улагања који ће побољшати 

мрежу наводњавања у циљу повећања пољопривредне продуктивности, одрживог развоја и 

отпорности на климатске промене. 

Питања на које је одговорено у току вебинара 

Питања за . Mr. Raanan Adin, Chairman and President, Israel Water Association (IsWA), Israel 

 

Почиње у 50. минуту. 

1.Како је формирана цена воде у зависности од квалитета? 

0:50:15 

 

353/5000 

Цена воде је упоредна са њеним квалитетом. Вода за пиће има највишу цену, а вода која се 

поново користи и то за редуковано наводњавање има најнижу цену. Слана вода се такође 

рангира: Вода са малим салинитетом, коју неки усеви могу директно користити, је 20% скупља од 

воде са високим салинитетом. Ова политика помаже у балансирању понуде и потражње за водом. 

2. Каква је улога корисника воде, различитих асоцијација као што је ваша, или оних асоцијација 

задужених за управљање? 

Улога Израелског удружења за воде је размена знања путем семинара, курсева и конференција. У 

сектору вода, велики део ових информација односи се на пољопривреду и наводњавање. 
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Власници имања оснивају пољопривредне задруге за снабдевање водом више имања у истој 

области. Они уравнотежују интересе међу пољопривредницима у задрузи. Сваки 

пољопривредник може имати различите усеве, користити различите технологије, применити 

различите праксе управљања и захтевати различите количине и квалитете воде. Задруге 

управљају изворима воде, складиштем воде, водоснабдевањем и наплатом. У време суше или 

других догађаја несташице воде, задруга може добити смањену квоту воде, мању од њихове 

потражње. Задруга ће морати да размотри који пољопривредник може да прихвати да добије 

мање воде, а који не. На пример, ако пољопривредник гаји једногодишњи усев, може га 

прескочити и наставити са производњом следеће године, али ако има вишегодишњу плантажу 

воћа, избегавање наводњавања или смањење може оштетити дрвеће месецима или чак годинама 

које долазе, што ће резултирати дугорочне губитке, које ће се наставити и након решавања 

несташице воде. Фарма и економија морају се разматрати заједно како би се оптимизирала 

употреба воде. 

3. Када говоримо о цени воде, да ли говоримо о цени тарифе која се плаћа за снабдевање водом? 

Да ли су једнаке? Да ли тарифа коју пољопривредник плаћа на крају сезоне је исто што и цена 

за снабдевање водом или је она удео субвенција или неке друге врсте зајма? 

00:53:00 

Рекао бих да и не. Цена о којој говоримо је тарифа коју плаћају пољопривредници. Сву воду у 

Израелу финансирају сви корисници воде и уједначена је цена у већини сектора, без обзира на 

локацију и колико се труда улаже у испоруку воде одређеним корисницима. Пољопривреда 

тренутно плаћа питку воду мање од осталих сектора, мада је план да се цена повећа на ниво који 

плаћају домаћи и индустријски корисници. Као потрошач то могу оправдати разматрањем 

трошкова пољопривредних производа. Дакле, овај економски циклус се протеже ван економије 

сектора вода. Такође је важно разумети трошкове поновне употребе воде за наводњавање: 

корисници воде у домаћем и индустријском сектору плаћају накнаду за прикупљање и 

пречишћавање отпадних вода, поред накнаде за питку воду. Они плаћају третман отпадних вода 

који је потребан из еколошких разлога, чак и ако се вода испушта и неће се поново користити у 

пољопривреди. Према томе, део цене рециклиране воде за наводњавање финансира претходни 

корисник воде за пиће, а фарме које користе рециклирану воду плаћају додатни третман и 

снабдевање. 

4. Да ли развој инфраструктуре може бити побољшан повећањем цене воде? 

00:55:00 

Развој инфраструктуре може оправдати повећање цене воде, али не мора. Климатске промене 

приморале су државе да развију нове националне стратегије и изграде или надограде 

инфраструктуру за наводњавање, што захтева велика улагања. У затвореној израелској економији 

воде, један од начина за финансирање таквих пројеката је ЈПП - јавно-приватна партнерства, попут 

БОТ - Буилд Операте Трансфер пројеката, што је начин на који се финансирају израелска велика 

постројења за десалинизацију. Други начин финансирања великих инвестиција су зајмови. С 

обзиром на то да постоје многе неизвесности, понекад је паметно инфраструктуру градити 

постепено - започињати са малим, а касније ширити. Верујем да ЕБРД и ФАО раде на сличан 
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начин, у смислу финансирања или зајмова које нуде широм света. Повећање таквог финансирања 

је од суштинске важности; Прави начин за то је не само давање новца, већ и узимање у обзир 

дугорочних користи и профитабилности које би могле проистећи из повећања пољопривредне 

продуктивности. Свеобухватан план обично резултира бољим решењима. Дугорочни повраћај 

улагања, на националном нивоу, могао би бити оправдан. 

5. Како инжењери балансирају између максималне продуктивности и одрживог развоја? Каква 

је доступност јефтине енергије? 

00:57:05 

Укључивање трошкова енергије у цену воде осигурава да ће се то узети у обзир у планирању. У 

Израелу је енергија потребна за пречишћавање воде и њено снабдевање корисницима укључена 

у трошкове воде. Корисницима се то лако може објаснити у случају десалинизације воде, али 

корисници такође морају да схвате да снабдевање водом на велике удаљености и различите 

надморске висине захтева пуно енергије. У затвореној економији, енергија за транспорт воде и 

енергија за пречишћавање воде увек су укључене у цену воде. У пољопривреди је понекад 

потребна додатна енергија за воду. На пример, ако постоји потреба за пумпама за повећање 

притиска или за додатни третман, газдинство ће се побринути за системе и њихове трошкове. Ако 

се вода испоручује под високим квалитетом и под притиском, као што је то у Израелу, главни 

трошкови су већ укључени у цену воде. 

6. На ком делу система за наводњавање сматрате да технологија тренутно највише 

доприноси и где је највећи потенцијал за будућност? 

00:58:45 

Најважнија примена технологије у системима за наводњавање су сензори. Сензори могу бити 

фиксни елементи на терену, мобилни сензори, беспилотне летелице и сателити. Сензори могу да 

нам дају информације о количини и квалитету воде у систему за наводњавање, на терену, у 

биљкама и у ваздуху, заједно са информацијама о стању биљака; дизајн и рад система за 

наводњавање засниваће се на тим информацијама. Подаци у реалном времену омогућавају 

додавање или смањивање ђубрива, отварање и затварање вентила итд. Стога најважнија 

технологија са којом треба започети инсталирање јесте што више сензора, који ће у тачно време 

дати тачне податке менаџерима газдинстава. Највећи повраћај на крају ће се добити од система за 

наводњавање, уштедом воде и повећањем продуктивности. Поврат се може максимизирати у 

потпуно интегрисаним системима сензора, наводњавања и ђубрива. Дугорочно можемо 

очекивати да ће аутоматизација постати мотор раста у пољопривреди. 
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Питања за Mrs. Inmaculada Bravo Domínguez, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain 

 

Почиње у 1. сату и 28. минуту. 

1. Каква је улога приватних инвестиција у модернизацији, не само у почетној фази, већ 

модернизацији постојећих система? 

01:28:56 

Приватне компаније су радиле на инфраструктури. Процес је започела Влада отварањем јавног 

конкурса на који су се могле аплицирати приватне компаније. Избор је извршила Влада на основу 

постављених критеријума (економски, технички захтеви ...) 

2. Да ли цена воде зависи од квалитета? Да ли Влада доноси одлуку о величини цене воде? 

01:30:30 

У Шпанији је одређивање цене воде важна ствар. Цена површинске или подземне воде зависи од 

слива, тачније од количине воде у сливу, а то је у надлежности Министарства за еколошку 

транзицију. У оквиру тога, као што сам рекла у презентацији, Министарство за еколошку 

транзицију и демографски изазов, преко Генералне дирекције за воде, задужено је за управљање 

водама (каналима за водни транспорт и концесије за наводњавање). На пример, у Шпанији на 

северу земље постоје сливови који имају довољну количину воде и цена воде је нижа у поређењу 

са југом где сливови имају мању количину и цена воде је већа. Што се тиче десалинизоване и 

рециклиране воде, цена зависи од компанија. Пољопривредници се чешће одлучују за 

површинске или подземне воде у поређењу са рециклираним и десалинизираним, због цене. 

3. Да ли наводњавање житарица уствари само узима воду усевима веће вредности? 

01:33:18 

У Шпанији се житарице углавном узгајају на северу, где је већа расположивост воде. Међутим, 

због климатских промена, вода понекад постаје недовољна, што чини наводњавање неопходним 

за постизање бољих приноса. Штавише, у областима у којима се гаје житарице није могуће гајити 

усеве високе вредности с обзиром на климатске услове. 
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Питања за Mr. Jose Pedro Salema, President, Portugal (EDIA) 

 

Почиње у 1. сату и 57. минуту. 

1. Која је просечна величина наводњаваних парцела? Да ли сва ова газдинства поседују 

дигитализацију? У којој мери се продуктивност променила на нивоу пољопривредних 

газдинстава? Да ли су пољопривредници прешли на усеве веће вредности? 

01:58:08 

Просечна величина фарме код наших клијената је 50 хектара. Ово је изнад националног просека 

од 14 ha, али више је у складу са регионалним просеком (од око 40 хектара). Типична фарма има 

велику површину, али имамо и парцеле мање од 5 хектара - имамо фарме површине 12.000 

хектара са парцелама мањим од 5 хектара. 

Што се тиче повећања прихода услед наводњавања, ситуација је статистички врло слична 

оној у Шпанији где се доходак повећао 6 пута, али у нашем региону имамо случајева када се 

доходак повећао 10x до 15x. 

Ако узгајате житарице и добијете прилику да зарадите много више, сигурно ћете прећи на 

усеве веће вредности. Сви ће заменити усев. Годишња вредност за узгој житарица била би око 

100 EUR / ha, док за маслине око 1000 EUR. 

2. Који су се пољопривредници прикључили на мрежу? Колико заправо је пољопривредних 

заједница заиста конектовано на систем?  

02:00:54 

У Португалији иницијативу за дизајнирање инфраструктуре даје држава. Пољопривреднике 

власнике газдинстава су на јавним расправама у почетној фази питали да ли желе да се 

придруже мрежи. Ако не желе, биће изостављени, а и када се придруже, да ли ће заиста 

наводњавати, зависи од њих. Сваки пут када се интегришу у систем наводњавања, морају 

платити накнаду за конзервацију. То се плаћа по хектару сваке године, било да се користи или 

не, а има за циљ да подржи све трошкове очувања. Процес преласка са пољопривредне 

производње под кишом на наводњавање трајао је око 10 година. У нашој иницијалној фази 
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претпостављали смо да ће за 10 година бити 85% наводњаваних површина од укупне 

пројектоване површине. После седам или осам година од прве дистрибуције воде, ове године 

смо достигли 103% планиране површине пројекта, јер је било толико интересовања не само 

Португалаца већ и страних инвеститора. Страни инвеститори долазили су из целог света, 

привучени великим парцелама и гарантованим водоснабдевањем. 

3. Како је донета одлука да се уради овај пројекат? Ваш пројекат је јавно-приватни из 

финансијске перспективе. Шта је влада структурирала из свега овога? 

02:04:23 

Министарство животне средине утврђује меродавна права над водом и све политике и закони 

полазе одатле. Основе за овај пројекат постављене су 1968. године уговором са Шпанијом, у вези 

са међународним рекама, где су Португалији додељивана права на пограничном делу реке 

Гуадиане, узводно од Алкуеве. Након овога уследиле су све студије и пројекти, а са њима и 

процена утицаја на животну средину која је одредила пуно одговорности за минимализовање 

утицаја фазе изградње, али и пројектованих наводњаваних површина и сав потребан надзор. 

Чињеница да имамо списак одговорности за заштиту животне средине које морамо поштовати, а 

оне су веома захтевне, било је веома важно за стварање јавног предузећа које ће бити одговорно 

за све ово. Овај пројекат се разликује у поређењу са традиционалним периметрима наводњавања 

којима је у Португалу обично управљало удружење пољопривредника, јер се поред велике бране 

Алкуева састоји од 22 периметра наводњавања, 25 секундарних брана и примарне мреже за 

дистрибуцију воде која их све повезује. 
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Одговори на питања послата током Вебинара 

1. Каква је била улога дигиталних технологија у побољшању креирања јавне политике? 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Била је фундаментална. Извршење инфраструктуре пратили смо применом најбољих дигиталних 

технологија. Технолошки напредак уведен у системе за наводњавање, као што су аутоматизација, 

комуникације и рачунарство, омогућава успостављање система даљинског управљања који 

олакшавају управљање наводњавањем. Ове технолошке иновације укључене су у акције 

модернизације наводњавања, што доприноси оптимизацији управљања водама. 

Штавише, Министарство пољопривреде, рибарства и хране инвестирало је у успостављање мреже 

од 464 агро-климатске станице смештене у главним областима за наводњавање. Подаци које 

прикупља ова мрежа станица доступни су корисницима наводњавања бесплатно путем веб 

странице МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ и из апликације Сиар за Андроид. 

Кроз апликацију, корисници наводњавања могу да процене потребе за наводњавањем усева, 

узимајући у обзир климатске услове и специфичност усева. 

Raanan Adin: 

Дигиталне технологије омогућавају креаторима политике да се боље информишу тако што имају 

тачне податке у реалном времену. Дигиталне технологије такође помажу креаторима политике у 

дистрибуцији информација и примени напредних система подршке за оне који управљају 

газдинствима. 

Па ипак, чак и уз најнапредније технологије, креатори политике треба да посећују газдинства, 

шетају по пољима, виде, додирују, миришу и осећају усеве и земљу и лично разговарају са 

менаџерима и радницима. 

2. Да ли су подземне воде укључене у систем квота? Како се примењује систем квота за 

подземне воде? 

Raanan Adin: 

Да, подземне воде су укључене у квоте. Подземном водом управља Национална управа за воде. 

Њени нивои и квалитет воде прате се у свим водоносним слојевима. Коришћење подземних вода 

захтева дозволу, чак и у приватним бунарима. Бунар може бити у приватном власништву, али вода 

увек припада јавности. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Управљање водама је у надлежности Министарства за еколошку транзицију и демографске 

изазове, које може детаљније одговорити на ово питање. Моје најбоље разумевање овог питања 

је да постоји систем квота за подземне воде и да се примењује по закону. Сви корисници 

подземних вода морају имати концесију од органа слива за коришћење подземних вода. 
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3. Како Министарство пољопривреде дефинише квоте за наводњавање у ситуацији када је 

потражња за водом за наводњавање већа од водоснабдевања? Ко и како (на основу којих 

критеријума) дефинише приоритете у расподели воде у овој ситуацији? 

Raanan Adin: 

Водна квота за наводњавање утврђена је у три главна нивоа: Укупну националну квоту утврђује 

Национална управа за воде; Регионалне квоте и квоте за пољопривредне водне задруге утврђује 

Министарство пољопривреде; Квоте за пољопривредна газдинстав одређују задруге. Кључна 

разматрања су количина доступне воде, регионална екологија, употреба у претходној години и 

врста усева. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Желела бих да појасним да је управљање водама у надлежности Министарства за еколошку 

транзицију и демографске изазове. Министарство пољопривреде, рибарства и хране задужено је 

за политику наводњавања (спровођење дистрибуције цеви унутар наводњаваних подручја, пренос 

знања наводњавачима и промоција иновација у системима наводњавања). Моје најбоље 

разумевање ствари, иако би Министарство за еколошку транзицију и демографски изазов дало 

бољи одговор, јесте да квоте за наводњавање зависе од расположивости воде онако како је то 

утврђено законом. Слив дистрибуира воду према доступности, а у случају да је вода за 

наводњавање већа од залиха воде, слив може смањити концесију воде за наводњавање. 

4. Да ли сматрате да је наводњавање кап по кап добро за повртарске културе? Да ли се развој 

инфраструктуре наводњавања може побољшати повећањем цене воде? 

- 00:55:00 

Raanan Adin: 

Одлука о коришћењу наводњавања кап по кап захтева разматрање многих фактора. Наводњавање 

кап по кап може се ефикасно користити за повртарске културе. Постоји неколико технологија 

наводњавања кап по кап. Препоручивање примене одређене технологије наводњавања за 

одређено поље и усев може се извршити уз одговарајуће информације. 

Молимо погледајте одговор на питање бр. 4 на другој страници. 

5. По вашем мишљењу који је главни разлог зашто пољопривредници након инсталираног 

система и могућег приступа систему одлуче да га не користе? 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

У Шпанији нема разлога да се не користи тај систем за наводњавање. Њих највише занима систем 

наводњавања који омогућава боље приносе, смањујући употребу фитосанитарних производа и 

ђубрива. 

Raanan Adin: 

Да бисмо то разумели, морамо сагледати читав процес, од дефинисања потребе до покретања 

система након његове инсталације. Прво, потреба мора бити тачно дефинисана: Који су проблеми 
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које треба да реши нови систем наводњавања? Која су побољшања која би надограђени систем за 

наводњавање требало да створи? Након дефинисања потребе, већина великих фарми троши 

значајна средства на процену нових технологија и одабир правих. За средње и мале фарме је теже 

и можда ће им требати помоћ стручних консултаната. Важно је схватити да употреба нове 

технологије наводњавања има значајан утицај на пословање и управљање фармама. Стручно 

усавршавање менаџера и радника је неопходно. Чак и након што све урадите како треба, корист 

се можда неће видети у првој сезони. Осигуравање професионалне подршке од стране добављача 

је пресудно, све док нови систем не буде добро функционисао. Исправно управљање 

спецификацијама, проценом, инсталацијом и радом, уз професионално вођење и пуно стрпљења, 

може повећати шансе за успех и максимизирати допринос система за наводњавање 

продуктивности фарме. 

6. На ком делу система за наводњавање сматрате да технологија тренутно највише 

доприноси и где је највећи потенцијал за будућност?- На нивоу слива воде (и третмана) - У 

мрежи испоруке - На нивоу газдинства 

- 00:58:45 

Raanan Adin: 

Молимо погледајте одговор на питање бр. 6 горе, на 3. страници. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Главни систем је складиштење воде и дистрибуција по потреби. 

7. Како различите цене воде утичу на цене производа и конкурентност на тржишту? 

Raanan Adin: 

Ефекат цене воде на тржишну конкурентност разликује се међу различитим усевима и другим 

условима. То углавном зависи од удела воде у укупним трошковима производње и од тржишне 

цене. Међутим, треба имати обзира: у хладним климатским условима енергија за грејање могла 

би бити значајнији трошак, док би у високо насељеним регионима доступност земљишта била 

пресуднији фактор. Не постоји једноставна метода за одређивање цене воде, важно је размотрити 

потпуну слику. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Мислим да је ово важно питање. Цене воде, у оним областима у којима је нема, представљају 

важан проценат трошкова производње, тако да је цена производа већа у зависности од цене воде 

чиме утиче на конкурентност тржишта. 

8. Пештерска висораван у Србији је подручје са оштрим зимама и у просеку обилнијим снежним 

падавинама. Ово значајно утиче на укупну пољопривредну производњу. Током летњег периода, 

међутим, суше представљају значајан проблем и недостатак воде утиче и на биљну 

производњу и на стоку. Како помирити ове две крајности и претворити их у упоредне 

предности? 
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Inmaculada Bravo Domínguez: 

Главни систем је складиштење воде и дистрибуција по потреби. 

Raanan Adin: 

Складиштење током влажне сезоне и испуштање током сушне сезоне је добро решење, ако је 

применљиво. Током сушне сезоне треба користити високо ефикасне системе за наводњавање 

како би се захтеви за складиштењем свели на минимум. Додатни начини за побољшање 

продуктивности могу бити: Избор усева, управљање временом садње и плодоред - узгој 

различитих усева у различита годишња доба и садња у добро планираном распореду који 

одговара падавинама и топљењу снега. Потребна је дубинска процена. 

9. Који се правни прописи баве питањима коришћења воде у Португалу и Шпанији? Како 

различите цене воде утичу на цене производа и конкурентност на тржишту? 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

У Шпанији је главни закон Закон о води (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) у складу са 

ДИРЕКТИВОМ 2000/60 / ЕЦ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА. 

Цена воде у Шпанији није толико различита у различитим областима да би у овој мери утицала на 

конкурентност тржишта. 

Raanan Adin: 

Молимо погледајте одговор на питање бр. 7 на претходној страници. 

10. Да ли савремени системи за наводњавање на било који начин утичу на смањење воде за 

пиће и уопште на количину воде на планети Земљи? 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Не, колико ја знам. У Шпанији, по закону, примарна употреба воде је вода за пиће. Ако није 

загарантована употреба воде за пиће, вода се не може користити за наводњавање. 

Raanan Adin: 

Савремени системи за наводњавање смањују потребу за водом у наводњавању и побољшавају 

доступност воде за друге намене. Системи за наводњавање који су дизајнирани за рад са 

рециклираном водом или сланом водом можда у потпуности неће утицати на воду за пиће. Током 

последњих неколико деценија, израелска пољопривредна продуктивност повећала се без 

повећања укупне потребе за водом. 

11. Да ли употреба наводњавања кап по кап користи 60% мање воде и ђубрива у односу на 

површинско наводњавање и даје 3 пута већи принос? 

Raanan Adin: 

Да, могло би, у зависности од усева и других услова. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 
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Ови подаци потичу из искуства. За наводњавање кап по кап троши се мање воде и ђубрива због 

примене тачне количине у тренутку када је биљци потребна и због тога је управљање усевом 

побољшано да би се добио већи принос. 

12. Да ли цена м3 воде значи да се вода на парцелу за наводњавање доводи под притиском? 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

То је узрок, трошак енергије и трошак изградње и одржавања потребне инфраструктуре. 

Jose Pedro Salema: 

Сва места за довод воде су затворене цеви са хидрантима, али само половина површине служи се 

притиском преко 3 бара. Ако саберемо накнаду за конзервацију (за просечну употребу) и накнаду 

за коришћење, цене су 0,04 EUR/ m3 за воду снабдевену са мање од 3 бара притиска и 0,08 EUR / 

m3 за воду снабдевену са више од 3 бара притиска. 

Raanan Adin: 

У Израелу се вода испоручује кориснику под притиском. Трошкови енергије за снабдевање водом 

под притиском укључени су у цену воде. 

13. На којој је удаљености (км) најудаљенија парцела која користи воду из језера за 

наводњавање усева? Која је најдужа цев која транспортује воду из језера? 

Jose Pedro Salema: 

Нека подручја су удаљена више од 100 km од резервоара Алкуева. На пример, да би вода стигла 

до Синеса (поред обале Атлантика) мора се пумпати, тећи кроз канале и цеви, прелазећи још 5 

брана и готово читаву ширину земље. 

Raanan Adin: 

У најекстремнијем случају, вода у Израелу се испоручује на удаљеност до преко 250 km и висинску 

разлику од преко 900 m (од -200 m до +700 m). 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

То зависи од инфраструктуре. Подаци су релевантни само у локалној мери. Ово зависи од 

пречника цеви, материјала, орографије терена ...... 

14. Како се финансира пројекат Акуел? У РС се такви пројекти финансирају из буџета, могу ли 

средства која добијате покрити одржавање таквог пројекта? 

Jose Pedro Salema: 

Трошкови улагања финансирани су из државног буџета, европских фондова (Коезијски фонд, 

регионални развој и пољопривреда) и дуга. 

Сви текући трошкови, укључујући одржавање, покривени су приходима који укључују воду 

(накнада за очување + накнада за коришћење) и производњу енергије. 
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*коментар учесника: Израел је водећи у паметном наводњавању, углавном кап по кап и микро 

наводњавању. Данас ми у Израелу уопште не наводњавамо Потопом. Израелске компаније развиле су 

посебну технологију за наводњавање кап по кап и микро. Важност кап по кап је у томе што дајете ђубрива 

током наводњавања. Ми у Израелу дајемо интегрисана решења за наводњавање од прве фазе 

употребљивости до примене.Amnon Ofen NaanDanJain, Irrigation. 

Питања за све излагаче 

Почиње у 2. сату и 5. минуту 

1. Улога институција је важна, али је такође улога приватног сектора као и удружења 

пољопривредника важна за успех пројекта. Према вашем искуству, колико мислите да је сваки 

од њих релевантан? Можемо ли рећи да можемо имати наводњавање, а да искључимо неке? Да 

ли се неко истиче или су сви подједнако потребни? 

Jose Pedro Salema:  

Свакако су институције веома важне, али и легализација. Морамо рачунати на много година када 

пројектујемо максималан капацитет. Природна тенденција економских агената је да у потпуности 

искористе доступност одређене количине воде. Постоји проблем када се достигне максимални 

капацитет. Занимљиво је чути израелску политику по питању формирања квота. Тренутно немамо 

много ограничења у Португалу, али имаћемо сигурно у будућности. Због тога морамо на време да 

учимо од Израела, Аустралије, свих оних земаља које имају много захтевнију климу у поређењу са 

нама. Научимо како се управља недостатком воде, јер ће у будућности бити важно како пројекат 

прилагодити несташици воде. 

Raanan Adin: 

Вода је глобални изазов, али решења су локална. Као што је рекао Педро, свако географско 

подручје је различито и има различите изазове. Када погледамо климатске промене, можемо 

изградити аналитичке моделе који предвиђају 50 до 100 година унапред. Такође можемо 

изградити аналитичке моделе повећања становништва, животних трошкова, доступности 

обрадиве земље и још много тога. Најбоља мера за ублажавање недостатка воде је изградња 

дугорочног генералног плана, који ће обухватити наредних 20-50 година. План мора бити 

свеобухватан и реалан, мора садржавати прописе, социо-економију и још много тога, практично 

све. Можда постоје региони у којима неће бити потребно улагати пуно средстава у сектор вода, и 

то је у реду, али планирање се мора извршити. 

Влада треба да припреми мастер план, уз допринос приватног сектора и академика. 

Да резимирамо: Имамо капацитет да направимо дугорочни план, учинимо то! У том дугорочном 

плану знаћемо где да усмеримо своје напоре очувањем воде, поновном употребом воде или 

стварањем нових извора воде. Такође бисмо требали размотрити прилагођавање у 

пољопривреди заменом усева који би могли бити некомпатибилни са климатским условима или 
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доступношћу воде. План који ће бити договорен са приватним сектором и академицима, с којим 

ће се лакше извршити. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Прилично осетљиво питање. Сарадња мора да постоји између јавне управе, приватних компанија 

и корисника и сви морају задовољити инвеститоре. Инвеститори се тренутно суочавају са 

проблемима због климатских промена, али сарадња, без обзира на све, мора да се настави. Као 

што је рекао Педро, јавне управе постављају правила која други актери морају поштовати. 

Приватне компаније су важне јер у систем уграђују технологију и иновације. Ове технологије ће 

користити пољопривредници, па су јавне управе обезбедиле обуку. Због тога верујем да је свака 

заинтересована страна подједнако важна. 

2. У којој мери је политика пољопривреде релевантна у ширењу прихватања наводњавања, 

када говоримо о мега инвестицијама? Колико рзвој пољоприцредне политике утиче на само 

наводњавање?  

02.19.44 

Jose Pedro Salema:  

У случају Алкуеве било је доста испуњених услова - држава је створила услове, јавни сектор 

створио инфраструктуру и проучио пројекат. Али овај пројекат су веома критизирали различити 

сектори попут сектора заштите животне средине и невладиних организација, који су мислили да 

нема довољно воде или да пољопривредници неће бити заинтересовани за употребу воде. 

Имамо велику срећу у нашем региону који има добре климатске услове, земљишта су добра, овде 

се може узгајати пуно усева у савршеним условима. Такође, Португал је у европској унији и наш 

систем може пружити снажну техничку или статистичку гаранцију доступности воде - ово је 

кључна ствар за велике инвеститоре. Заједничка пољопривредна политика такође је пружила 

занимљиву помоћ јавним и приватним инвестицијама. За пет година трансформисали смо регион 

јер смо имали добре услове, добру политику, инвеститоре и новац за подршку инвестицији, овим 

пројектом смо променили физички, социјални и економски пејзаж. 

Raanan Adin: 

Пре свега, запамтите, технологија је алат, а не мета. Не користимо наводњавање кап по кап, јер 

мислимо да је лепо, наводњавање кап по кап користимо тамо где има смисла. Подстицаји могу 

бити у облику грантова и различитих програма подршке. Они су веома важни за власнике фарми, 

али их треба пажљиво користити. Не желимо да видимо да се системи за наводњавање 

инсталирају и не користе; ови системи морају бити економски оправдани. Постоји много врста 

система за наводњавање кап по кап и много врста различитих захтева за наводњавање. Ако ће 

систем за наводњавање кап по кап бити инсталиран тамо где није потребан, неће се користити, 

чак и ако је инсталиран бесплатно. 

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Слажем се са колегама. У Шпанији имамо врло добру производњу хране. Наводњавање је 

неопходно за Шпанију. Морамо наводњавати веће површине и помагати пољопривреднике, 
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морамо осигурати извоз и морамо подржати пољопривреднике и државе у борби против 

климатских промена. 

3.  Каква је улога државе у одређивању цене воде? Можете ли нам рећи нешто о 

технологијама и дигитализацији? Колико су релевантни обука и рад на побољшању развоја, али 

и пренос знања новим генерацијама пољопривредника? 

02:29:00  

Inmaculada Bravo Domínguez: 

Као што сам напоменула, цена воде је одговорност Министарства за екологију и транзицију. Када 

говоримо о цени инфраструктуре, њу одређују јавне управе. У свим случајевима 

пољопривредници плаћају цену воде, али морају да плате две врсте пореза у вези са 

инфраструктуром, коју одређује држава. 

Jose Pedro Salema:  

Слично је и у Португалу, јер сви подлежемо европском закону о водама. Закон каже да су сви 

параметри који су неопходни за наводњавање укључени у цену. У Португалу имамо три различите 

компоненте које се вреднују. То су: накнада за конзервацију која се плаћа по хектару, накнада за 

коришћење која се плаћа у обиму и накнада за инфраструктуру. Што се тиче инфраструктурне 

накнаде у Шпанији, мислим да свако ко жели да се придружи периметру плати неки део почетног 

новца за улагање. У Португалу то није случај, у почетку се ништа не плаћа, али у будућности ће 

морати нешто да плате. Ту почиње опоравак инвестиционих трошкова. Традиција је била да се 

наплаћују само променљиви трошкови, а не да се наплаћује почетно улагање. Много ових 

инвестицијских трошкова држава може оправдати додатним прикупљеним порезима. У Алкуеви 

су укупни трошкови између 4 и 8 центи (0,04 или 0,08 EUR по кубном метру), у зависности од тога 

да ли имате притисак или не. 

Raanan Adin: 
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Дигитализација је глобални тренд који има снажан утицај на управљање водама, углавном због 

тога што дигитализација није уобичајена у сектору вода. Дигитализација омогућава много бржи 

одговор на промене давањем правовремених информација о количини и квалитету воде и о 

стању и употреби извора воде. Такође омогућава управљање и дистрибуцију информација и 

управљање системима на даљину. Очекују се климатске промене, не само глобално загревање, 

већ и екстремни климатски услови. Сви ови фактори захтевају окретност и брз одговор, а 

дигитална технологија је ту да нам помогне. Још једна предност дигиталних технологија је 

прецизно наводњавање, дајући тачну количину воде и ђубрива у сваком делу поља, а можда чак и 

за сваку биљку. Прецизно наводњавање омогућава ефикасније планирање и рад система за 

наводњавање. Треба да постоји национални интерес за давање подстицаја за развој и примену 

прецизног наводњавања. 

Закључак 

Наводњавање се не заснива само на техничким задацима, већ захтева низ елемената. Нису сви 

ови елементи повезани искључиво са улагањима у канале и друге техничке елементе. Морамо се 

бавити инфраструктуром, следити економске и финансијске принципе, али такође бити опрезни у 

социјалној димензији своје инвестиције. То је живи свет који не можемо да посматрамо кроз 

једноставне променљиве, већ као комплекс променљивих. Све три презентације дале су 

конкретне детаље. Била је част слушати презентације пуне интуиције и истраживања. Можемо 

рећи да је у инфраструктуру важно инвестирати, али морамо улагати у политику и планирање, што 

је важан кључ успеха. Ово планирање мора бити што реалније са свим укљученим 

заинтересованим странама. Семинар је био врло поучан и занимљив, имали смо дискусију која ће 

нам помоћи у обликовању и управљању пројектом, све што смо данас чули важно је за владу, 

кориснике воде, као и за све који су укључени у планирање и управљање водама. Овим 

семинаром смо много тога дефинисали како изградити и управљати пројектом који мора бити 

исплатив и користан. Представљајући ова три стручњака, дефинисали смо компоненте и план 

управљања таквим системима. 


