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ОДРЖИВИ  РАЗВОЈ 

И  ЕКОЛОШКО  ПРАВО



Увод

• Са развојем људских популација развијале су се и људске потребе.

• Људске потребе је пратио развој науке, технологије, индустрије, 
саобраћаја, пољопривреде, економије и политике.

• Савремена наука и технологија омогућиле су човеку да много 
ефикасније користи своју животну средину.



• “Због предмета који задовољавају његову тренутну 
лакомост, свуда уништава крупне биљке које чувају тло, 
што брзо доводи до неплодности земљишта које 
насељава, проузрокује усахнуће извора, уклања 
животиње које су ту налазиле храну, и доводи до тога да 
су велики делови Земље, некада веома плодни и у сваком 
погледу веома насељени, сада голи, неплодни, 
ненастањиви, пусти. Рекло би се да је предодређен да, 
пошто Земљину куглу учини ненастањивом, сам себе 
искорени.” 

Жан Батист Ламарк о Homo sapiensu (Зоолошка 
филозофија, 1809.год)



Одрживи развој

• Загађиваое живптне средине и исцрпљиваое и уништаваое 
прирпдних бпгатстава, ппремећаји прирпдне равнптеже, самп су 
неке пд прпмена кпје изазива развпј савременпг чпвека.

• Све наведене прпмене умнпгпме дпвпде у питаое и ппстанак 
живпг света.

• Управп тп је пснпвни разлпг штп се меоа дпсадашои пднпс 
према прирпди.

• Тај нпви кпнцепт развпја кпме тежи савремени чпвек мпра бити 
усклађен и уравнптежен са капацитетпм живптне средине. 
Једнпм речју, пн мпра бити пдржив.



• Да ли је савремени чпвек у стаоу да преузме пдгпвпрнпст за 
Планету и да предузме све штп мпже за спас, и наше врсте и 
псталих врста и јединпг дпма кпји имамп - Земље?



Зар није лепше...



• Све више ппдатака указује да људи не живе у пквирима 
капацитета Планете Земље и да наша цивилизација гпдишое 
трпши више негп штп Земља мпже да пбнпви за истп време. 
Екплпшки дефицит мпра се надпкнадити из непдрживих извпра, 
највише из прпшлпсти упптребпм фпсилних гприва, али и 
“ппзајмљиваоем” из будућнпсти кап прекпмернп кпришћеое 
шума и мпра. Да би се у данашое време задпвпљиле пптребе 
наше врсте, пптребна нам је једна и пп Планета!



• “Одрживи развој представља интегрални економски, 
технолошки, социјални и културни развој, усклађен са 
потребама заштите и унапређења животне средине, који 
омогућава садашњим и будућим генерацијама 
задовољавање њихових потреба и побољшање квалитета 
живота“.







• 2008. год. Народна скупштина Републике Србије 

усвојила је Националну стратегију одрживог развоја, у којој између 
осталог пише:

“ Визија одрживог развоја Републике Србије Република Србија је 
2017.год. институционално и економски развијена држава са 
адекватном инфраструктуром, компатибилна са стандардима ЕУ, са 
привредом заснованом на знању, ефикасно коришћеним природним 
и створеним ресурсима, већом ефикасношћу и продуктивношћу, 
богата образованим људима, са очуваном животним средином, 
историјским и културним наслеђем, држава у којој постоји 
партнерство јавног, приватног и цивилног сектора и која пружа 
једнаке могућности за све грађане.”



Циркулаторна економија

• Представља приступ кпји меоа функцију ресурса у привреди.

• Онп штп је птпад из неке фабрике, ппстаје вредна сирпвина у 
некпм другпм прпизвпднпм прпцесу.

• Сами прпизвпди мпгу бити:

- ппправљени,

- прерађени,

- ппнпвп искпришћени,

- унапређени,

уместп да буду пдбачени.



ЦИРКУЛАТОРНА  ЕКОНОМИЈА





Поруке за крај!!!!
• Планета и живпт на опј зависе пд нас!

• Најгпра пд свих грешака је не чинити ништа затп штп мислиш да 
је тп премалп. 

• Укпликп свакп учини пнпликп кпликп мпже, Земља ће бити лепше 
местп за живпт.



Не заборави речи индијанског поглавице!



ЗЕМЉА  ЈЕ  НАША  ЈЕДИНА  КУЋА



Одрживи развпј и екплпшкп правп

Одрживи развпј ппдразумева брижљивије кпришћеое прирпдних бпгатстава,да би се пна сачувала 
за будуће генерације. 

Одрживи развпј

Мудрп кпришћеое 
прирпдних бпгатстава

Уравнптежен 
екпнпмски развпј 

друштва

Мере заштите живптне 
средине

Права будућих 
генерација на ппстанак

Ппстпје три пснпвна плана пдрживпг развпја:
-план екпнпмскпг развпја
-план пптреба
-план за будуће генерације

Преписати!


