РЕ ЗИ МЕ
Извештај о ревизији сврсисходности пословања
„Управљање вађењем речних наноса из реке Дрине“

Потребно је унапредити управљање вађењем речних наноса у циљу уређења
водотока реке Дрине и смањења нелегалне експлоатације речних наноса кроз
ефикасније коришћење постојећих капацитета и унапређење контроле
Река Дрина представља значајан природни ресурс шљунка Препоруке
због чега је и комерцијално вађење речних наноса веома
Државна
ревизорска
изражено. На реци Дрини присутан је и проблем нелегалне и институција је субјектима
неконтролисане експлоатације песка и шљунка, а напуштени ревизије
дала
следеће
копови се неретко користе за одлагање комуналног и другог препоруке:
отпада и тиме претварају у дивље депоније.
Министарству пољопривреде,
У периоду од 2017. до 2020. године пријављено је 1.004.412
шумарства и водопривреде –
кубних метара извађених речних наноса реке Дрине. Од ове
Републичкој дирекцији за
количине више од 95% се односи на водно земљиште низводно
воде:
од ХЕ „Зворник“.
- Да утврди механизме којима ће
се обезбедити да се вађење
Преглед активности и пријављених извађених количина речних
речних наноса из реке Дрине
наноса из реке Дрине у периоду од 2017 до 2020. године
спроводи
у
складу
са
Број водних сагласности, број лица и број откривених случајева нелегалне
утврђеним
потребама
и
експлоатације
приоритетима за уређење
Пријављене извађене количине речних наноса (у хиљадама кубних метара)
водног режима реке Дрине;
- Да предузме мере у циљу
ефикаснијег праћења тока
одобрених
активности
и
извађених количина речних
наноса;
53
- Да утврди надлежности органа
47
у вези са прикупљањем
података, анализом ефеката и
11
извештавањем о реализацији
Плана вађења речних наноса.
На основу важеће водне На основу пријаве лица без
Надзором откривене
Министарству заштите
сагласности
важеће водне сагласности
нелегалне активности
животне средине:
Планови вађења речних наноса нису обезбедили да се - Да предузме мере у циљу
вађење речних наноса обавља у континуитету и у складу са
планирања и спровођења
потребама уређења водног режима реке Дрине. На овај начин део
контроле поштовања услова
заштите природе и животне
расположивих капацитета није искоришћен за очување и
средине приликом спровођења
побољшање водног режима и повећан је ризик од појаве вађења
активности вађења речних
речних наноса без важеће водне сагласности.
наноса.
Водни инспектор је у периоду од 2017. до 2020. године
ЈВП „Србијаводе“, Београд:
открио 53 случајева вађења речних наноса из реке Дрине без
водне сагласности. Надлежни органи нису предузимали мере у - Да План вађења речних наноса
припрема на основу утврђених
циљу утврђивања количина нелегално извађених речних наноса
потреба и приоритета за
и утицаја ових активности на животну средину.
уређењем водног режима реке
Надлежни органи нису обезбедили потпуне податке
Дрине;
потребне за благовремено и ефикасно праћење и контролу - Да прати ток активности и
услова вађења речних наноса. Због тога није потврђено да су обезбеди податке о стању и
активности спроведене према одобреним пројектима и променама
на
водном
условима, нити се може потврдити да пријављене количине земљишту у јавној својини које
је дато у закуп ради вађења
одговарају стварно извађеним количинама речних наноса.
речних наноса.
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