Службен весник на РМ, бр. 8 од 21.01.2010 година

20100080092
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08,
82/08, 88/08 и 115/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на
12.01.2010 година, донесе
ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН СОВЕТ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Член 1
Со оваа одлука се формира Национален совет за одржлив развој (во натамошниот
текст: Национален совет), како советодавно тело на Владата на Република Македонија.
Член 2
Националниот совет ги врши следните работи:
- разгледување на прашања од областа на политиките за одржлив развој во Република
Македонија;
- давање на мислења по предлози на нацрт-документи од областа на одржливиот развој
пред нивно поднесување на разгледување и усвојување во Владата на Република
Македонија/Собранието на Република Македонија;
- следење на имплементацијата на Националната стратегија за одржлив развој во
Република Македонија и другите стратешки документи од областа на одржливиот развој;
- давање мислења по однос на документи од областа на економијата, социјалниот
развој, заштитата на животната средина, земјоделството и другите релевантни документи
преку разгледување и давање мислења по секторски документи и легислативата кои се
поврзани со одржливиот развој;
- развивање на соработка со релевантни институции во земјата и странство по однос на
прашања од одржлив развој;
- разгледување на конкретни прашања и проблеми поврзани со одржливиот развој.
Член 3
Со Националниот совет претседава заменик-претседателот на Владата на Република
Македонија одговорен за економски прашања.
Член 4
Националниот совет го сочинуваат претставници од:
- Секретаријатот за европски прашања;
- Министерството за животна средина и просторно планирање;
- Министерството за локална самоуправа;
- Министерството за економија;
- Министерството за труд и социјална политика;
- Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;
- Министерството за финансии;
- Министерството за информатичко општество;
- Министерството за транспорт и врски;
- Собранието на Република Македонија;
- Македонската академија на науки и уметности;
- Природно математичкиот факултет;
- Машинскиот факултет;
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- ЈИЕ Универзитет;
- Стопанската комора на Македонија, и
- ДЕМ Движење на екологистите на Македонија.
Член 5
Во работата на Националниот совет, по потреба учествуваат и претставници на другите
национални институции и организации, по предлог на Претседателот на Националниот
совет за одржлив развој.
Член 6
Начинот на работа Националниот совет ќе го уреди со Деловник.
Член 7
Експертската, техничка и логистичка поддршка на Националниот совет ќе ја врши
Канцеларијата за поддршка на работата на Националниот совет.
До формирањето на Канцеларија за поддршка на работата на Националниот совет овие
работи ќе ги врши Министерството за животна средина и просторно планирање.
Член 8
Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија".
Бр.19-6331/1-09
12 јануари 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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