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Закона о водама
Jавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о
водама, одржана је у просторијама Скупштине Града Ниша.
Доношење новог закона о водама који ће потпуно бити усклађен
са прописима Европске Уније у овој области, планирано је за
2017. годину.
На скупу је наглашено да се са појачаном пажњом мора
приступити нормативном уређењу водопривреде, како би се
омогућило функционисање сва три стуба на којима она почива –
коришћење воде, заштита воде и заштита од штетног дејства
воде.
„ После 40 година развоја ,почевши са првим конвенцијама
усвојеним седамдесетих година прошлог века, међународно-правни
оквир за управљање водама је веома широк, јер се сви
међународно-правни документи који уређују заштиту животне
средине више-мање непосредно односе и на управљање водама.
Начела међународно-правних докумената су усклађена са начелима
управљања водама у Србији, чиме је правни систем Србије у
значајној мери усклађен са законодавством Европске уније а
новим изменама И допунама закона верујем биће учињен још један
корак ка формалној модернизацији нашег друштва у овом
сегменту“, рекао је ресорни вечник Јован Стојковић и додао да
ради се о веома широкој и стручно обликованој теми и да се
Искрено нада да ће се кроз искусију доћи до одређених
закључака који ће помоћи да се искристалише један добар нацрт
закона који ће бити од користи И националним институцијам, али
и на нивоу локлане самоуправе.
Један од разлога за предлагање ових измена и допуна и
проширење правног основа за доношење подзаконских прописа у
делу Закона о водама, који се односи на заштиту вода од
загађивања, како би се обезбедила правна база за преношење
одредаба релевантних директива које у правни систем Републике
Србије могу бити транспоноване и подзаконским прописима.
Нацртом закона о изменама и допунама Закона о водама се
постижу следећи циљеви: усклађивање домаћег законодавства у

области вода са законодавством Европске уније; стварање услова
за управљање водама на начин којим се постиже добар статус
вода, а човекове потребе за водом задовољавају уз поштовање
ограничења које поставља очување равнотеже у природи, кроз
доношење планских докумената, прописивање права и обавеза свих
субјеката који користе и/или загађују воду, односно користе
водно земљиште и водне објекте, издавање водних аката и
контрола њихове примене; обезбеђење транспарентности поступака
за давање у закуп водног земљишта, као добра од општег
интереса, за намене прописане Законом о водама као и отклањање
недостатака у примени важећег Закона о водама уочених у току
примене тог закона.
Предложене измене и допуне такође су и у складу са планом,
изнетим на састанаку Међувладине конференције о приступању
Републике Србије ЕУ на министарском нивоу,
да Република
Србија буде у потпуности спремна да преузме обавезе из
чланства у Европској унији до краја 2018. године, као и са
пост скрининг документом – статус и планови преношења и
спровођења правних тековина ЕУ за поглавље 27 животна средина
и климатске промене.
Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о
водама спроводи се у периоду од 11. до 30. септембра 2015.
године. Нацрт закона о изменама и допунама Закона о водама је
доступан на интернет страници Министарства пољопривреде и
заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs

Обележен Дан без аутомобила
Дефилеом бициклиста обележен је Дан без аутомобила који је
током суботњег преподнева за моторизована возила затворио
централне улице у Нишу.
Ниш је један од 879 европских градова који је данас био у
знаку превозних средстава који не загађују животну средину.
Центар града је у подне био, уместо аутомобилима, моторима И
аутобусима испуњен бициклима И понеким ролером.

Активно учешће у Дану без аутомобила узели су најмлађи који
су, возећи бицикле или ролере указали на значај оваквих
еколошких , уопштено, здравијих превозних средстава. Уколико
су на Трг краља Милана ипак дошли пешице, о значају
алтернативних видова превоза школарци су могли да проговоре –
цртежом.
Покровитељ манифестације је Град Ниш који, према речима
градоначелника проф.др Зорана Перишића, није урбанистички
конципиран за значајнији број бициклистичких стаза. Воље да се
обнове и формирају неке нове стазе, у Граду ипак, има.
Осим у Нишу, у Србији се недеља мобилности обележава и у
Београду, Новом Саду, Крушевцу и Кањижи.

Матејевачка берба
Министарка пољопривреде и заштите животне средине Снежана
Богосављевић Бошковић отворила је
у Доњем Матејевцу
манифестацију “Матејевачка берба” којом започиње берба грожђа
у том крају.Она је приликом отварања бербе нагласила да су
домаћи пољопривредни производи наше богатство и да их треба
чувати, неговати и хвалити и да ће Министарство подстицајним
средствима помагати све гране пољопривреде
Министарка је посетила и домаћинство Миодрага Стефановића који
производи вино и бави се воћарством.Три генерације Стефановића
производиле су вино, а Миодраг наставља породичну традицију.
Градоначелник Ниша проф.др
Зоран Перишић је рекао да ће
наредне године Доњи Матејевац добити обновљен Задружни дом, а
у току је ревитализација саобраћајнице до села и изградња
тротоара.
Манифестацију “Матејевачка берба”, која се одржава по трећи
пут, организовала је градска општина Пантелеј са Удружењем
грађана за унапређење живота на селу из Доњег Матејевца.

