
Увод
Појам одрживог развоја новијег је 

датума, али се том проблематиком 
човечанство бавило од својих 

зачетака. Још у античко време, 
бројни мислиоци  увидели су истину 

да квалитет живота чине здравље, 
материјална добра и уредан 

друштвени живот. У данашње време, 
о томе се размишља на знатно 

конкретнији начин. Наиме, развијена 
је теорија одрживог развоја, која 

је на међународном плану постала 
водећа премиса квалитета живота 

човечанства. Појам „одрживи 
развој” различито се тумачи. Међу 

представницима футуристичке елите 
високо развијених земаља, под 

одрживим развојем подразумева 
се одржавање нивоа производње 

и потрошње ресурса на тренутном 
нивоу, како би се зауставила 

прекомерна потрошња природних 
ресурса и одржало постојеће стање 

животне средине. Тиме би се, у 
суштини, одржало стање економских 

односа у свету и конзервирао статус 
повлашћених нација, стечен још 

у време великих колонијалних 
империја.

Међутим, реална позиција одрживог 
развоја је у чињеници неопходности 

увећања благостања свих људи 
на свету. Благостање човека 

подразумева здрав живот, висок 
културно-цивилизацијски ниво и 

поседовање довољне количине 
материјалних добара. Све ове три 

компоненте благостања, свака 
за себе, јесу чиниоци квалитета 

живљења, па ако недостаје било која од њих, не може се 
говорити о квалитетном животу. 

Циљ развоја је подстицање личног и друштвеног благостања. 
Лично благостање обухвата здравље, лични стандард, 
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Апстракт
Одрживи развој постао је у последње 
време веома експлоатисана тема. 
Њиме се баве и они који знају и који 
не познају његове принципе. При 
томе је веома мало оних који под 
одрживим развојем подразумевају 
уједначеност развоја економије,  
социјалног и хуманог унапређења 
и заштите и унапређења животне 
средине. Економисти форсирају 
одрживи економски развој, 
социолози и хуманисти посматрају у 
ствари одрживи развој као хуманије 
друштво, док еколози под тим 
подразумевају промоцију еколошке 
етике и заштите животне средине. 
Модел одрживости мора се заснивати 
на интегралности не само ова три 
сегмента људског живота. Он мора 
да се бави унапређењем квалитета 
људског живота, а квалитетног 
живота нема у нездравој средини, 
у нездравом друштву, нити у слабо 
развијеној економији. Овде свакако 
треба узети у обзир и техничко-
технолошки развој који је подршка 
за ова сва три развоја, али и он 
мора бити економичан, социјално 
прихватљив и еколошки безбедан. 
Посебно је значајно да то прихвати 
целокупно друштво, па је учешће 
јавности у креирању развојне 
политике императив за успешност 
концепције одрживог развоја. 
Посебно место у овом моделу има 
политика, која не треба да се заснива 
на владавини већ на организацији 
оптималног квалитета живота свих становника. Стога 
економска, социјална и еколошка политика не могу бити 
одвојени сегменти, већ морају бити заједнички консензус 
свих креатора политике.
Кључне речи: екологија, економија, етика, социјални 
развој, техничко-технолошки развој, квалитет живота

Abstract
Sustainable development has become lately 
exploited very topic. It is with those who know 
and who do not understand its principles. It is very 
few people under the sustainable development 
imply uniformity of economic development, 
social and human promotion and protection and 
enhancement of the environment. Economists 
push for sustainable economic development, social 
scientists and humanists perceive that sustainable 
development is actually more humane society, 
while ecologists people mean the promotion 
of environmental ethics and environmental 
protection. Model of sustainability must be based 
on integrity not only of the three segments of the 
human life. He has to deal with improving the 
quality of human life, and quality of life is not in an 
unhealthy environment, in an unhealthy society, 
or in a poorly developed economy. Here we must 
involve technical and technological developments 
that support the development of all three, but it 
must be cost-effective, socially acceptable and 
environmentally sound. It is especially important 
to accept that the whole society and public 
participation in the creation of development 
policy imperative for the success of the concept 
of sustainable development. A special place in 
this model has a policy, which should be based on 
behavior, but on the organization of an optimal 
quality of life for all residents. Therefore, the 
economic, social and environmental policies can 
not be separated segments have to be the common 
consensus of policy makers.
Keywords: ecology, economics, ethics, social 
development, technical and technological 
development, quality of life.
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·	Ниво правне регулативе и институционалног 
организаовања заштите и унапређења животне средине;

·	Ниво „еколошке културе” грађанства и развијеност екоху-
манизама;

·	Ниво еколошке науке и наука о животној средини (број 
одбрањених дипломских, магистарских и докторских ра-
дова еколошке проблематике)  и сл.

Еколошко-економски индикатори исказују „еконо-
мичност заштите и унапређења животне средине” и обим 
финансијске обезбеђености еколошких програма. Они могу 
бити:
·	Процентуално учешће обима улагања у заштиту, 

унапређење и изучавање животне средине у буџету;
·	Ниво учешћа еколошки здраве хране (хране без хемије) у 

понуди и сл.

2.1. Ограничења при утврђивању одрживог развоја и 
индикатора одрживости 
Упркос нагласку који је стављен на индикаторе одрживог 
развоја као средства за креирање политике, мало је доказа 
о показатељима који директно воде формулисању политике 
одрживог развоја. У неким случајевима, контроверзнија 
питања, као што су улагање у комуналне потребе (јавни 
превоз, градску чистоћу), установљење правне еколошке 
заштите и адекватног мониторинга и сл., намерно се 
избегавају и од стране локалне заједнице и од стране владе, 
па чак и од стране међународних институција.
Овим се не тврди да процес утврђивања показатеља није 
важан, чиме се ипак избегава директан одговор на питања 
превођења ових показатеља у политику. Очигледно је да 
је мало вероватно да ће овај процес бити директан или 
аутоматски, уместо тога, он ће се неизоставно ослањати 
на већи број контекстуалних елемената. На пример, да би 
показатељи били прихваћени од стране креатора државне 
или локалне политике, може да се јави потреба за изменом 
политичких приоритета. У вези с овим може да постоји и 
потреба за променом културе и функционисања политичких 
институција. У многим случајевима, јавиће се потреба за 
образовањем и јачањем свести да би неки од принципа 
одрживог развоја (на пример, концепт „апсорпционе 
способности") био у потпуности схваћен и поштован.
Да би се приказале неке од политичких и институционалних 
препрека, као и препрека проистеклих из заузетих ставова, 
које спречавају успешно коришћење показатеља, корисно 
је размотрити неке од општих циљева политике одрживог 
развоја, као што су потреба за јединственим одлучивањем 
и потреба за једнакошћу и учешћем јавности, и видети на 
основу садашњег искуства, у којој мери су различити пројекти 
у вези са показатељима помогли у њиховој примени.

а.  Недостатак политичке подршке стратегији  
одрживог развоја
Једно од великих достигнућа Конференције УН о животној 
средини и развоју било је да су државе први пут морале 
да прихвате мишљење да се еколошки проблеми не могу 
решити без испитивања њихових узрока у контексту 
глобалних економских политика и човекових активности. 
Као што је наведено, показатељи одрживости треба да 

адекватну друштвену позицију, висок образовни и културни 
ниво, квалитетне услове становања, одмора и рекреације, 
могућност рада и адекватне зараде, доступност у власти и 
решавању заједничких проблема. Друштвено благостање 
подразумева највиши степен демократије, адекватан 
друштвени стандард (обезбеђено школовање, лечење, 
културни садржаји и сл.), високо развијен комунални 
стандард (јавни превоз, могућност задовољења потреба и 
сл.). 
У суштини, може се говорити о интегралном и сепаратном 
развоју, локалном, регионалном и државном развоју. 
Интегрални развој подразумева унапређење свих компоненти 
живота, док сепаратни (елементарни) подразумева развој 
појединачних елемената живота. Често се и код нас и у 
свету, под појмом развој, подразумева само економски 
и евентуално технолошки развој. Међутим, та времена 
пролазе, па се под развојем подразумева унапређење свих 
компоненти личног и друштвеног живота.

2. ИНТЕГРАТИвНИ (РЕЛАТИвНИ) ИНДИКАТОРИ 
ОДРЖИвОГ РАЗвОЈА
Социоекономски индикатори  могу се исказати кроз 

следеће параметре:
·	Висина (проценат БНП) издвајања за потребе образовања 

и науке;
·	Висина издвајања за социјалне потребе социјално 

угрожених категорија становника;
·	Висина издвајања за обезбеђивање народног здравља;
·	Висина издвајања за задовољење масовних културних и 

рекреативних потреба становништва.
Комунално-економски  индикатори су:

·	Висина инвестиција (у процентима дохотка) у јавни 
саобраћај;

·	Висина инвестиција у изградњу школа, болница, спортских 
терена, културних установа;

·	Висина инвестиција у сфери јавних услуга (водовод, 
канализација, електроснабдевање, топлификација, трговина);

·	Износ улагања у уређивање амбијента насеља итд.
Комунални индикатори одрживог развоја града 

представљају нивое обезбеђености свих комуналних 
активности: 
·	Стање комуналног уређења насеља (број места за 

прикупљање отпадака, начин решавања комуналних 
отпадака, учесталост прања улица и сл.);

·	Ниво уређености градског амбијента (фасаде, улице, 
коловози, тротоари, паркови и сл.);

·	Учесталост контроле саобраћајних возила и саобраћајних 
токова у граду;

·	Обим неприкупљеног отпада са простора града итд.
Социо-еколошки индикатори обухватају стање 

прихваћености проблема и потреба очувања и унапређења 
животне средине у граду:
·	Заступљеност еколошког образовања и образовања 

из домена заштите и унапређења животне средине у 
образовном систему (бр. часова и сл.);

·	Заступљеност еколошке проблематике у средствима 
јавног информисања;

·	Ниво развијености еколошких странака и покрета;
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највећу подршку јавности. 
Ипак, основна, а скоро и једина подршка, за креирање 
оптималне политике одрживог развоја јесте максимално 
учешће јавности. Прво је неопходно обезбедити да се 
детерминише позитиван утицај јавности (удружења 
грађана, стручна удружења, појединци) на креирање и 
имплементацију политике одрживог развоја. То што данас 
није тако, практично ни у једној средини, последица је 
недостатка демократизације управљања, али и самог 
политичког процеса бирања и контроле власти. Неопходно 
је да буде обезбеђена јавност (транспарентност) рада 
изабраних и постављених представника власти. Нарочито 
је потребно да буде обезбеђена транспарентност рада оних 
структура власти које нису на удару средстава информисања 
(фондови за грађевинско земљиште, урбанистички заводи, 
јавна предузећа, фондови за развој, социјални фондови, 
геодетске управе и сл.). Те организације управе „склоњене 
су од очију јавности”, а ту се дешавају највеће штете по 
становништво.
 
ц. Улога учешћа јавности и демократизација развоја
За досадашње креирање политике одрживог развоја 
карактеристично је још и одлучивање одозго наниже, па 
се многе активности обављају у институцијама без учешћа 
јавности. Такав приступ свакако представља класичан 
начин спровођења политике управљања. Учешће јавности у 
доношењу одлука у вези са развојем од кључног је значаја  
стога што јавност треба широко да подржи оно што из њих 
проистекне. Учешће јавности је од великог значаја, будући да 
су многи облици  активности и радикална решења у држави 
такви да политичари хоће да буду сигурни да ће добити јавну 
подршку. Људи би такође требало да дају сопствени допринос 
тиме што ће живети на „одрживији” начин. Стога је потребна 
дезидеологизација јавности и њено усмеравање у правцу 
онога од чега се живи, а то су пре свега економска, еколошка 
и социјална питања развоја. При томе се на стање животне 
средине гледа као на хумано питање сваке заједнице. Осим 
тога, уколико се „развој” не посматра само као привредни 
раст, већ пре као начин за задовољавање потреба људи и 
њихових тежњи да се квалитет њиховог живота унапреди 
са друштвеног, културног и еколошког аспекта, јавност би 
морала да буде укључена у утврђивање и формулисање 
вредности постигнутог и приоритета даљег напретка.

3. МОДЕЛ ОДРЖИвОГ РАЗвОЈА 
У последње време, концепт одрживог развоја постао је 
водећи принцип развојне  политике у све већем броју 
организација, од локалног, до државног нивоа. Неке од 
најзанимљивијих дискусија и иницијатива односиле су 
се на кључне показатеље развоја, како би се омогућили 
дефинисање политике и процена напретка. Ипак су 
дефиниција, циљеви и практичне импликације концепта још 
увек предмет многобројних расправа. Још није завршена 
дискусија о томе шта значи појам „развој”.
Брунтланд комисија (Светска комисија за животну средину 
и развој, 1987) утврдила је концепт одрживог развоја као 
концепт који је објединио економску, социјалну и еколошку 
политику у циљу да се: „...развој учини одрживим, како 

подстакну шире и јединственије одлучивање. Свакако да се 
сви проблеми, како еколошки, тако и социјални, могу решити 
једино ако су опште уочени од становника, како у држави, 
тако и на нивоу локалне заједнице.
Међутим, иако је на државном нивоу донесен низ правних 
аката из проблематике животне средине, низ уредби 
из домена социјалног и хуманог развоја, они, или се не 
спроводе, или су такви да не обезбеђују опште прихватање 
становништва. Никада до сада, на државном нити на 
локалном нивоу, није разрађен озбиљан систем индикатора 
националног одрживог развоја. Стога је и креирање политике 
одрживог развоја у нашој земљи у великом заостатку. На 
савезном нивоу, само декларативно (моћ савезне државе 
је минимизирана), на републичком се креирање политике 
одрживог развоја своди на спорадичне и сепаратне 
интервенције, а на локалном нивоу се скоро и не зна за то.
Што се тиче одрживости развоја, не постоје никакви 
друштвени показатељи или показатељи „квалитета живота”, 
а економски показатељи се усредсређују на „одржање 
привредног раста” (процењено на основу бруто националног 
производа по становнику), и појављују се на врху листе по 
значају. И на државном нивоу, одрживи развој тумачи се тако 
уско, што  указује на то да је држава неспремна да сагледа везе 
између еколошке, социјалне и економске политике, а са друге 
стране спремна да укључи свој бруто национални производ у 
листу показатеља одрживости, што сувише добро илуструје 
политичке и институционалне препреке у дефинисању 
напретка и развојне одрживе политике, као и препреке које 
проистичу из политичких ставова естаблишмента. 

6. Недостатак консензуса одлучивања становништва 
и учешћа  јавности
На локалном нивоу, креирање политике одрживог развоја 
своди се на „борбу”  економиста и техничара са једне и 
„слабашних” еколога и хуманиста са друге стране. Први имају 
економску и политичку моћ, други само наклоност значајног 
броја јавности. Економисти теже да се створе услови за 
повећање економског развоја, уз поштовање тржишних 
принципа и ослобађање приватне иницијативе и иницијативе 
производно-потрошачке компетиције. Техничари, који 
најчешће имају највећу политичку моћ у локалним условима 
(грађевинци, енергетичари, неки архитекти, саобраћајци 
и сл.), теже да се обезбеди политика развоја која је 
заснована на грађењу без ограничења. Градитељски лоби 
је тим јачи, јер политичка структура у локалним управама 
фаворизује бројност кадрова из технократских структура. 
За њих одрживи развој значи успорен (задржани) развој, 
а свака заштита је истовремено ограничење развоја. 
Трећа групација, којој припадају хуманистичке и еколошке 
структуре у локалним управама, малобројна је, често 
заплашена, неефикасна и неорганизована. Није редак 
случај да се у управу уведу кадрови који не знају свој посао  
у области  заштите (недостатак компетентности), неки од 
њих немају личне снаге да реализују оно што су научили или 
усвојили, док су трећи „поткупљиви”,  што привилегијама 
које остварују учешћем у власти, што материјализацијом тог 
свог учешћа, што директном „партиципацијим у нечињењу”, 
а и на разне друге начине. Трећа групација у суштини има 
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развој схвата се као развој усмерен ка људима, чији је циљ 
побољшање услова живота, као и ка екологији, како би 
се очувала диверзификација простора, духовног стања и 
продуктивности земље. Одрживи развој теоретски доводи 
те четири области у све чвршћу везу, док се привредни и 
технолошки развој задржавају у еколошким и социјалним 
оквирима, односно служе увећању благостања људи, и док се 
потребе становништва задовољавају на дуги рок и у следећој 
генерацији. Међутим, у креирању државне, регионалне и 
локалне политике данас, доминира тенденција убрзања 
привредног раста (пре него благостања односно квалитета 
живљења), те многи аутори указују да су такве политике, 
уместо да доносе користи грађанству, током последњих 
неколико деценија само послужиле одржавању економске 
неједнакости.
Савремена теорија развоја, а посебно пракса друштвеног 
(стратешког) и просторног планирања, под развојем 
подразумевају управо  интеграцију циљева хуманог 
(социјалног), еколошког, техничко-технолошког и економског 
развоја. Истина, успон тржишне економије, приватизација 
и тенденције апсолутног профита у имплементацији 
развојне политике и планирања имају за последицу појаву 
дехуманизације (скупо школовање, елитизација културе и 
науке, спорта, туризма, скупо здравство, појава криминала и 
сл.), а тешкоће економског развоја бацају у засенак еколошку 
свест и „обавезност” заштите и унапређења животне средине.
Јасно је да постоји више основних политичких и 
институционалних проблема и питања који произилазе 
из заузетих ставова, који нису обухваћени плановима и 
програмима развоја, а на које треба обратити пажњу. У 
основи свега налази се питање компетенције моћи – где 
је она концентрисана, и питање начина на који се она 

би се обезбедило задовољење садашњих потреба које 
неће угрозити могућност будућих генерација да задовоље 
сопствене потребе”, чиме се по први пут дефинише развој, 
не само као економска категорија, већ и хумана, а пре свега 
еколошки одржива.
У Бризи о земљи (IUCN, WWF UNEP, 1991) одрживи развој 
је редефинисан као: „Побољшање квалитета живота уз 
истовремени живот у оквиру апсорпционе способности 
одговарајућих екосистема”. Овим је укључена и друга страна 
проблема, а то су наши „сапутници”, тј. други представници 
живота. Наиме, схваћено је да се људи налазе у заједници 
са другим бићима и да та друга бића представљају саставни 
део људског живота. Што их је мање и што су једноличнија 
то је и људски опстанак несигурнији. Схвата се такође, да је 
поред биодиверзитета неопходно сачувати и геодиверзитет и 
разноликост култура и духа. 
Обе дефиниције обухватају бригу за дугорочно здравље 
и интегритет човекове средине, задовољавање потреба 
и унапређење квалитета живота садашњих и будућих 
генерација, али и за унапређење духовне стране људског 
живота. Концептуални модел је схваћен као консензус 
хуманог, социјалног, економског, технолошког, културног 
развоја и очувања, санирања и унапређења животне 
средине и заштите иницијалне природне баштине и изворних 
екосистема. Уравнотежење свих страна људског живота треба 
да обезбеди људско благостање.  Основни модел одрживог 
развоја заснива се на следећим премисама:
·	 Рационална експлоатација природних ресурса;
·	 Ефикасно коришћење простора;
·	 Економска ефикасност заснована на продуктивности 

рада;
·	 Технолошка ефикасност;
·	 Социјална обезбеђеност;
·	 Хумани развој који подразумева задовољење 

образовних, здравствених, верских потреба и права, 
пре свега права на ефикасну демократију;

·	 Уравнотежен демографски развој;
·	 Пуна могућност задовољења културних потреба;
·	 Заштита и унапређење животне средине у смислу 

функционисања, здравља, живота и рада становника;
·	 Заштита природних и културно-историјских добара и 

других националних вредности.

Како се из предњег модела види, предстоји континуирана 
зависност условљених фактора, не само у свакодневном 
животу људи и њиховог окружења, већ и њиховог рада, 
одмора и свих активности. Стога је и немогуће издвајати 
поједине развојне сегменте, јер одрживи (уравнотежени) 
развој једино и има смисла када је интегрално посматран. 
Концепт одрживог развоја суштински се бави новим 
концептом квалитета живота људи, при чему мора да 
се оствари равнотежа могућности и потреба, жеље за 
поседовањем и потребе за здравом и лепом животном 
средином, као и потребом да друштво буде на вишем 
цивилизацијском нивоу.
Сценарио интегралног одрживог (уравнотеженог) развоја 
представља везу између политика привредног развоја, 
развоја друштва и еколошког развоја (IClEI, 1995). Одрживи 
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средине, те савременим захтевима за квалитетнијим 
животом.

·	 Одрживи развој почива такође и на принципу 
технолошке заснованости, што значи да да се 
економски развој, заштита животне средине, 
обезбеђивање квалитетнијег живота становника мора 
базирати на савременим техничким и технолошким 
достигнућима.

·	 Развој је усмерен углавном ка квалитетнијем живљењу 
и стога почива на принципима хуманости, а то значи да 
интерес човека, као биолошког и социјалног бића, мора 
да буде на првом месту при сваком планирању развоја 
и напретка.

·	 Поступци планирања и имплементације планова 
треба да се заснивају на принципу демократичности 
и јавности планирања.  Припрема за планирање, ток 
израде и конституисања планских одлука, а нарочито 
реализација, морају бити такви да сви сегменти друштва, 
од појединаца до локалних заједница и заједница 
које су интересно удружене, морају бити обавештени, 
консултовани и њихово мишљење уважено.

·	 Планирање развоја мора се базирати на принципима 
хијерархичности интереса, циљева и потреба. То значи 
да се морају планирати решења која су хитна, од већег 
значаја за друштво у целини и имају опште и државне 
последице.

Сваки од напред наведених принципа у први план ставља 
захтеве и ограничења које претпоставља хумана страна 
развоја, код које животна средина и еколошко стање 
територије представља прворазредни интерес. У том смислу, 
доминантна су начела очувања: културног диверзиета, 
геодиверзитета, биодиверзитета, квалитета животне 
средине, здравља становника, људских права (једнакости, 
јавности, слобода).

3.2. Регионални концепт одрживог развоја 
Регионализација као развојни концепт третира се као 
демократско питање. Тиме се омогућава иницијатива 
регионалних снага да се баве развојем. Концепт регионалног 
развоја везује се за монополарне, биполарне или тројне 
развојне центре (обично су то или градска насеља или велики 
индустријски објекти), који треба да буду носиоци развоја 
и развојне политике. Свакако да држава мора иницирати 
и потпомагати мање, неразвијене регионе. Посебно се 
мора водити рачуна о регионалним компензацијама за 
некоришћење ресурса због потреба очувања природе 
(заштита резерватског типа или функционална заштита за 
водоснабдевање и сл.). Тиме се обезбеђује да преливање 
вредности ресурса из мање развијених регија буде 
правичније надокнађивано.
Проблеми који при томе могу настати јесу тенденције 
регионалних политичара да преузму државне ингеренције, 
што често доводи до бирократизације, при чему економска 
подршка добија примат. Очување природе и животне 
средине бирократизује се, а одрживи развој уступа место 
економском и технолошком развоју. Да се не би догађале 
такве девијације, неопходна је контрола државе преко својих 
заступника у региону.

испољава. Иницијативе за проналажење стварних услова 
друштвено-економског развоја треба да сагледају представу 
о моћи и престижу и да покушавају да створе нове слике 
моћи (и надлежности) повезане с новим циљевима и 
показатељима одрживог развоја. Упркос свему што је у вези 
с теоријом планирања учињено током последњих година, 
наше друштво још је далеко од тога да има добро разрађену 
праксу имплементације зацртаних циљева одрживог развоја 
и путоказе који ће обезбедити конструктивно коришћење 
моћи. Да би се развила та врста друштвене свести о развоју, 
морају се пронаћи начини друштвене организованости, 
тако да квалитет живота грађана буде третиран као циљ, а 
држава као средство за реализацију тог циља. Политика се 
мора прихватити као високо интелектуална активност, чији 
је задатак да организује живот грађанства, а све у циљу да он 
буде бољи. То значи да  су неопходне радикалне промене у 
начину доношења одлука и пуна транспаретност власти.
Са потребним институционалним променама повезане су 
и промене у приступима и схватањима креатора политике 
у оквиру органа власти. Уколико је потребно укључити 
јавност у акцију у вези са одрживошћу, тада развој политике 
такође треба повезати не само са информацијама, већ и са 
договорима и постизањем консензуса са становништвом. 
Потребно је сазнати ставове  становништва у вези са 
питањима и показатељима који утичу на њихове животе 
и искуства, а затим тражити начине сарадње у решавању 
договорених питања. У сваком случају, постоји могућност да 
ставови становништва делују као средство за  подстицање 
активности ради решавања проблема сиромаштва и 
неједнакости, техничке заосталости и притиска на животну 
средину. Практичне иницијативе усмерене ка повећању 
могућности запошљавања, побољшања животних, 
социјалних и образовних услова у областима за које се 
покаже да им треба помоћ, треба да обезбеде квалитетнију 
организацију и живот са више смисла и здравља.

3.1. Основни принципи стратегије одрживог развоја
Теорија и пракса развојног планирања усвојиле су низ 
домицилних и међународних принципа којима се руководе 
при разним облицима планског развоја, од друштвеног, 
економског, енергетског, просторног, урбанистичког до 
планирања заштите животне средине и заштите од ризика, 
односно акцидената и елементарних непогода. На том пољу 
издвајају се опредељења:
·	 Основни концепт одрживог развоја базиран је на 

принципу интегралности друштвено-економског 
развоја и развоја квалитета животне средине. 
Интегрално планирање обухвата све сегменте друштва, 
средине у којој је то друштво „смештено” и окружења, 
како физичког тако  и политичког. Политика интегралног 
планирања треба да обезбеди консензус потреба и 
ограничења, потреба и могућности, садашњости и 
будућности.

·	 Политика планирања мора да буде вођена принципом 
научне заснованости, што значи да мора да усагласи 
друштвене и личне потребе људи са савременим 
сазнањима о развоју технологије, могућностима 
заштите и унапређења здравља, мониторингу животне 
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Закључак
Одрживи развој у оквиру државе и локалне заједнице, или програми које развијају органи 
власти у сарадњи са локалним заједницама, представљају један од савремених трендова у 
развијеним демократијама насталим у последње време. Ми смо се овде бавили превасходно 
одрживим развојем као опредељењем у дефинисању концепта развоја. Покушаји су се 
концентрисали на дефинисање показатеља развоја који проистичу из домаћих основа 
друштвеног и политичког живота, а који утичу на политику локалних органа власти кроз 
процес промене од основе према врху. У овом раду истакнуте су тешкоће које се јављају 
при покушају да се политика промени уз коришћење модела одрживости развоја. За многе 
органе власти (на државном и на локалном нивоу) јединствено одлучивање може да утиче 
на статус, као и да делује супротно од жеља структура моћи и схватања многих политичких 
институција.
Решења неких од ових проблема могу да се нађу, паралелно са развојем, у тражењу 
могућности за подстицање већег учешћа јавности у одлучивању. Ово би укључивало нове 
механизме за проширење и олакшавање дијалога између јавности и креатора политике, 
као и бољу интеракцију од стране креатора политике са различитим новим грађанским 
заједницама и групацијама у друштву. Практичне иницијативе за побољшање квалитета 
живота у појединачним друштвеним заједницама могу такође да се усмере на области 
којима је то најпотребније.


