Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара
Влада Републике Србије је усвојила 2012. године Националну стратегију одрживог
коришћења природних ресурса и добара, која дефинише оквир за одрживо коришћење и
заштиту природних вредности Републике Србије, у циљу координасаног, међусекторског
управљања природним ресурсима.
За спровођење Стратегија одговорно је министарство надлежно за послове заштите
животне средине. Важење стратегије није дефинисано, већ је планирано да се ова стратегија
примењује континуирано. Потребна финансијска средства и извори финансирања биће
исказани у плановима, програмима и основама за сваки природни ресурс, у складу са
заједнички дефинисаним циљевима, и у складу са реформом система буџетског планирања и
приоритетним областима финансирања.
Циљеви Националне стратегије одрживог коришћења природних ресурса и добара
у великој мери су већ интегрисани у циљеве мултисекторских стратешких документима Националном програму заштите животне средине, Националној стратегији за апроксимацију у
области животне средине за Републику Србију, Стратегији увођења чистије производње у
Републици Србији, Стратегији управљања отпадом и Националној стратегији одрживог
развоја. Даје широку перспективу природних ресурса, обновљивих и необновљивих,
геолошких, хидролошких и биолошких на 339 страница и једна је од најдужих националних
стратегија.
Овај документ је припремљен је уз подршку Шведске агенције за међународну развојну
сарадњу – Side, односно Агенције за заштиту животне средине Краљевине Шведске. Развијена
је на бази међународних докумената (План примене закључака са Самита о одрживом развоју у
Јоханесбургу, 2002 - Поглавље IV се односи на: Заштиту и управљање природним ресурсима
као основе за економски и социјални развој, UNEP Стратешки документи о одрживој
производњи и потрошњи). Установљени основни циљеви Националне стратегије се уклапају и
у циљеве стратешког документа Европа 2020 (COM (2010) 2020), у сегменту обезбеђивања
одрживог раста и обезбеђивању услова за мање губитака услед неодрживог коришћења
природних ресурса.
Основни циљеви који се желе постићи спровођењем ове Стратегије су:
 Усмеравање на и обезбеђивање услова за одрживо коришћење природних ресурса и добара,
стварањем основе за постављање планова, програма и основа за сваки појединачни
природни ресурс или добро (у оквиру овог циља дефинисано је 32 општих секторских
циљева);
 Редуковање негативног утицаја коришћења ресурса на економију и животну средину,
установљавањем основних индикатора које треба пратити (26 општих секторских циљева);
 Допринос усмеравању развоја ка одрживој производњи (кроз мање и ефикасније
коришћењеприродних ресурса) и потрошњи (промени устаљених начина потрошње), као и
озелењавању јавних набавки (10 општих секторских циљева).
Стратегија дели природне ресурсе у 7 категорија: минерални ресурси; обновљиви
ресурси; шуме и шумски ресурси; заштићена подручја, биодиверзитет, геодиверзитет и
предеони диверзитет; рибљи ресурси; водни ресурси и земљишни ресурси. За сваки од
наведених ресурса представљено је стање, постојећи правни и институционални оквир, изазови
и циљеви за њихово одрживо коришћење и мере за остваривање њиховог одрживог
коришћења.
Део о реализацији Стратегије разматра проблеме у финансирању, различите фондове,
даје процену трошкова штете по животну средину у националној економији (као % БДП-а)
који је делимично због неодрживог коришћења природних ресурса. У овом делу је
представљен оквир за реализацију општих и секторских циљева, кроз мере, одговорне
институције и планиране рокове. Мере су представљене краткорочно до краја 2014. године,
средњорочно до краја 2020. године, дугорочно после 2020. године (2020+).
Као кључни механизам за реализацију Стратегије планиран је израда и реализација
планова, програма и основа за сваки природни ресурс представља. Планови треба да
разраде крајње циљеве практичне политике Националне стратегије у пакете мера које се
састоје од директних прописа, спровођења, подстицајних инструмената, планирања, праћења
(мониторинга), инвестиција, обуке и едукације, итд. Њих треба приказати у матрицама

акционих планова у којима се наводи врста интервенције, очекивани резултати, институција
која их реализује, временски оквири реализације, издаци, статус у погледу финансирања и
извори финансирања.
Цео текст стратегије можете наћи овде

