
Потписан Меморандум Голић - Михајловић

01.03.2013.год.
Успостављање чвршће сарадње у области одрживог развоја и заштите животне
средине
      

Ресорни министри Владе Републике Српске и Владе Републике Србије, Сребренка
Голић и Зорана Михајловић, потписале су данас у Београду Меморандум о разумијевању
и сарадњи у области одрживог развоја и заштите животне средине између
Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије и
Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

  

  

У оквиру овог Меморандума договорена је сарадња у областима заштите и унапређења
животне средине и одрживог коришћења природних ресурса; килматских промјена;
заштите ваздуха; управљање отпадом и отпадним водама; заштите природе и др.

  

Сарадња Републике Српске и Србије односиће се на припрему и реализацију
заједничких програма и пројеката, размјену информација у вези са одрживим развојем и
заштитом животне средине, и заједничку организацију семинара и радионица.

  

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
Сребренка Голић је истакла да је циљ Меморандума успостављање и јачање
билатералне сарадње двије владе и ресорних министарстава. Навела је да је план да се
прошири сарадња и са другим земљама региона како би радили на заједничким
пројектима јер фондови ЕУ пружају подршку прекограничној сарадњи.

  

Министар енергетике, развоја и заштите животне средине Србије Зорана Михајловић
рекла је да је Меморандум потписан како би били унапријеђени пројекти из области
екологије и одрживог развоја.
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Меморандум о сарадњи у области животне средине Србија је потписала и са Црном
Гором.

  

Након потипивања Меморандума министар Голић је учествовала на Четвртој годишњој
регионалној конференцији Зелена економија, заштита животне средине – изазов за
Србију и регион која је одржана у хотелу Hyatt на којој су учествовали представници
влада из региона (Србија, Република Српска, Федерација БиХ, Црна Гора, Македонија).
На конференцији су размијењена искуства и изражене иницијативе да се настави
сарадња у овој области.

  

  

Представници Влада Србије, Републике Српске, Федерације БиХ, Црне Горе и
Македоније прихватили су Декларацију о зеленој економији и одрживом развоју у
региону Југоисточне Европе и предложили да се декларација понуди на усвајање свим
другим земљама западног Балкана.
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