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Предлог за улогата и мандатот на 
Националниот совет за одржлив развој (НСОР) на 

Република Македонија 
врз основа на анализа на најдобрата практика во новите земји-членки на 

ЕУ 
Примерот за Литванија 

 
Националниот совет за одржлив развој (НСОР) на Република Македонија 
 
а) обезбедува спроведување на основните принципи за одржлив развој 
утврдени во Декларацијата и Агендата 21 на Конференцијата на ОН за животна 
средина и развој од 1992 година, Стратегијата на ЕУ за одржлив развој за 2001 
година и во Националната стратегија за одржлив развој на Република 
Македонија; 
б) ги координира краткорочните и долгорочните програми и стратегии за 
економски развој, заштита на животната средина, културен и социјален развој 
со цел обезбедување одржлив развој, соодветно управување и економски 
растеж, разумна експлоатација на национални и човечки ресурси; 
в) ги зема предвид еколошките, економските, социјалните и културните потреби 
на Република Македонија, обезбедува насочување на приоритетите во 
економскиот развој, со цел да се остварат горенаведените цели, предлага 
мерки за разумно користење на ресурсите; 
г) ги утврдува основните движења на националната економија и одржлива 
употреба на националните ресурси, со цел подготвување долгорочни проекции 
за движењата; 
д) бара и обезбедува соработка кај јавните органи и научните институции за 
истражување, невладините организации, индустриските, деловните и јавните 
групи во решавање на основните прашања за човековото здравје, заштитата на 
животната средина, социјалните и економските прашања; 
ѓ) ја координира подготовката на правните акти, следејќи ги принципите за 
одржлив развој, барањата од меѓународните конвенции и акционите планови на 
меѓународни организации; 
е) ги поттикнува сите извршни органи и индустриски и деловни претставници да 
подготват стратегии со активности засновани на принципот на оптимална 
експлоатација на природни ресурси, земајќи ги предвид социјалните и 
економските потреби на граѓаните; 
ж) по координација со сите засегнати институции, доставува предлози до 
Владата за спроведување на стратегијата за одржлив развој и го координира 
својот план на активности; 
з) ги спроведува приоритетите за одржлив развој, земајќи ги предвид 
показателите за заштита на животната средина, како и социјалните, 
економските и културните показатели во Македонија; 
ѕ) ги анализира и проценува економските и социјалните процеси, состојбата во 
животната средина, економијата и во општеството во Македонија, движењата 
кон промена во светските процеси во врска со одржлив развој, во најголем дел 
фокусирајќи се на нивното влијание во Република Македонија и во југоситочна 
Европа; 
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и) во согласност со воспоставените постапки, доставува предлози до Владата 
на Република Македонија за нацрт закони и други правни акти, национални и 
стратегиски програми. 


