ВРН-Услови и поступак

УСЛОВИ И ПОСТУПАК СТИЦАЊА ПРАВА
НА ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА
Стицање права на вађење речног наноса, дефинише се у складу са циљем вађења речног
наноса, у расположивим количинама, на локацијама на којима је дозвољено вађење речних
наноса, а према условима којима се стиче право на вађење речног наноса.
ЦИЉ ВАЂЕЊА РЕЧНОГ НАНОСА
Законом о водама („Сл гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), у члану 88а, утврђено је да се
вађење речног наноса врши са водног земљишта, на локалитетима где је то од интереса за
очување или побољшање водног режима, у обиму који неће нарушити водни режим, постојеће
коришћење подземних вода, стабилност обала и природну равнотежу акватичних и приобалних
екосистема.
ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА И КОЛИЧИНЕ РЕЧНИХ НАНОСА
КОЈЕ СЕ МОГУ ВАДИТИ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је донело Правилник о утврђивању
Плана вађења речних наноса за период од августа 2017. год. до августа 2019. год. („Сл. гласник
РС“, бр.82/17).
Планом вађења речних наноса утврђене су планиране локације за вађење речних наноса и
планиране количине речних наноса за вађење, локације на којима није дозвољено вађење
речних наноса, услови за вађење речних наноса, као и графички прикази које чине атласи
карата, што на подручју којим по Закону о водама управља ЈВП „Воде Војводине“ обухвата реку
Дунав и реку Саву.
ПРАВО НА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ВАЂЕЊA РЕЧНОГ НАНОСА
Право за обављање делатности вађења речних наноса са водног земљишта стиче се лиценцом
коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, а за вађење речних
наноса из пловног пута Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на период
од пет година (на основу Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености
и кадровске оспособљености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних
наноса, као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Сл. гласник РС“ бр.
39/17)).
СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ВАЂЕЊЕ РЕЧНОГ НАНОСА
Право на вађење речног наноса, у складу са чланом 89. Закона о водама, стиче се водном
сагласношћу или концесијом, на основу захтева који могу поднети правна и физичка лица, а уз
који се подносе:
1) Водни услови;
2) Пројекат вађења речних наноса;
3) Мишљење органа надлежног за техничко одржавање пловног пута када се пројекат
вађења речнох наноса врши на водном путу;
4) Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у случају вађења
наноса са пољопривредног и шумског земљишта;
5) Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину,
односно акт надлежног органа којим утврђује да није потребна процена утицаја на
животну средину;
6) Копија плана парцеле;
7) Доказ о праву својине, праву коришћења или закупа водног земљишта са кога се врши
вађење.
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Уз захтев за добијање водне сагласности се подноси доказ о праву својине (извод из катастра
непокретности) или уговор о закупу водног земљишта.
Водна сагласност за вађење речног наноса издаје се правним лицима или предузетницима, који
поседују одговарајуће лиценце за вађење речних наноса, на одређено време, а најдуже за
период од годину дана.
Право стечено на основу водне сагласности не може се без сагласности надлежног органа,
пренети на друго лице.
ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА
Правилником о давању у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине,
бр. V-71/1 од 23.01.2018. год., ЈВП „Воде Војводине“ су уредиле услове, поступак и начин
давања у закуп водног земљишта (правилник се налази на огласној табли и интернет страници
ЈВП „Воде Војводине“ : www.vodevojvodine.rs ).
У складу са овим правилником, ЈВП „Воде Војводине“, објавиће, у средствима јавног
информисања jавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној
својини на територији АП Војводине, за деонице, односно локације, водотокова утврђене
Планом вађења речних наноса.
Поступак давња у закуп водног земљишта које је обухваћено Планом вађења речних наноса,
може се покренути на предлог заинтересованог лица (писмо о намерама) уз могућност да
трошкове оглашавања сноси заинтересовано лице.
Након спроведеног поступка из Правилника о давању у закуп водног земљишта у јавној својини
на територији АП Војводине (бр. V-71/1 од 23.01.2018. год.), ЈВП „Воде Војводине“ доноси
решење о давању у закуп водног земљишта и закључује уговор о закупу водног земљишта са
изабраним понуђачем (закупцем), док остале учеснике обавештава о резултатима спроведеног
поступка.
Закупац не може давати у подзакуп или на коришћење водно земљиште које је предмет овог
уговора другом лицу.
Напоменa:
Сви уговори о коришћењу водног земљишта, који су закључени у претходном периоду, сагласно
члану 115. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 101/16)
престали су да важе 31.12.2017. год.
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