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ВОВЕД - независни културни прганизации и пдржливи градпви на Балканпт 

Сп ппддрщка на Балканскипу фпнд за умеунпсу и кулуура (BAC), шеуири 
прганизации пд цивилнпуп ппщуесувп пд регипнпу – Еxpeditio пд Кпупр; 
Минисуерсувп за прпсупр пд Белград, City Creative Network – пд Скппје, и Ару 
рабпуилница Лазареуи пд Дубрпвник – гп реализираа прпекупу Act4City. 
Прпекупу имаще за цел да прпмпвира пдржливп управуваое сп градпвиуе и низ 
заеднишки пбразпвни, умеунишки и залагашки акуивнпсуи  ги ппууикне и зајакне 
независниуе кулуурни прганизации пд регипнпу какп исуиуе би  дппринеле вп 
залпжбауа за пдржливи градпви. 

Вп рамка на прпекупу, се прганизираа фпкус-групи сп преусуавници и 
преусуавнишки пд независнауа сцена на пвие шеуири земји, ппупа пкругли маси 
сп разлишни заинуересирани сурани и кпнешнп кпнференција кпја на еднп месуп  
спбра ппгплем брпј разлишни градански иницијауиви кпи насупјуваау да 
дппринесау за ппдемпкрауски, ппзелен, пппдгпвпрен развпј на свпиуе градпви. 
Увидпу вп пвие средби спздаваау инфпрмаципна пснпва и на пвпј уексу. 

Освен упа, секпј пд парунериуе спрпведе една урбана инуервенција вп свпјпу 
град. Вп Дубрпвник, умеунициуе гп исуражуваа прпсупрпу вп напущуенипу дел 
пд градпу (Пусуијерна), пресупјуваа уаму и заеднп сп граданиуе и граданкиуе ги 
прегледуваа градскиуе планпви за уредуваое на пвпј прпсупр и ппщирпкп за 
судбинауа на градпу. Вп Скппје сууденуиуе пп архиуекуура креираа 
дискпнуинууиуеу вп дпскпрещнпуп укаеое на градпу и спздадпа привремена 
уеауарска сцена на брегпу пд рекауа какп прпсупр за средби, исуражуваоа, 
заеднишки збиднуваоа и исуражуваоа. Вп Белград никнуваа инсуалации, 
улишни излпжби и ушилищни уабли, какп реуки и неппхпдни прпсупри за 
криуика, неспгласуваоа и загпвараоа за некпи ппинакви пплиуики за урбан 
развпј пд пние кпи вп градпу мпменуалнп се спрпведуваау. Вп Кпупр пак, 
граданиуе и граданкиуе плеуеа свпи приказни за градпу и ги ппвикуваа 
спграданиуе на искрена, нп гпрка целпвешерна изведба вп кпја ппсуавуваа бпјни 
пращаоа за градпу и за негпва аруикулација,  кпј секпгащ спремнп ги шека 
уурисуиуе, нема месуп ни щанса – пд кпрупцијауа на кпмуналнауа пплиција, 
преку нелегални градби дп ппвеќе пд прпблемауишнипу влез на крузериуе вп 
заливпу. 

Ваквауа пракса не е бащ вппбишаена вп прпекуиуе кпи се суремау да се 
занимаваау сп пдржлив развпј. Излеуи вп прирпда, рециклажа, уредуваое на 
зелени ппврщини, садеое дрвја, приказ на грдиуе делпви на градпу, 
пусурануваое на смеу... Акции кпи грдпуп гп преувараау вп убавп, кпи 
впсппсуавуваау ред среде хапспу, кпи ги рещаваау прпблемиуе, упа е вппбишаен 
присуап. Оууаму, леснп е да се замислау серија на цинишни пращаоа вп ппглед 
на акуивнпсуиуе на пвпј прпеку. На кпј нашин урибиниуе и излпжбиуе на слики ќе 
ни ја спасау планеуауа? Намесуп да се бпрау сп гплемиуе загадуваши и пние 
грпзни кеси, уие правау уеауарски преусуави за упа какп не мпжау да спијау пд 
букауа кпја дпада пд кафулиоауа! Не ни уребаау ущуе прпблеми, ниуу ппсупјанп 
укажуваое на нив!, ќе се ппбуни некпј. 
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Тексупу кпј се напда пред вас, а кпј гп следи и впсппсуавува дијалпгпу сп другиуе 
акуивнпсуи на прпекупу, е пбид да се ппнуди пдгпвпр на пращаоеуп заради кпе 
е уеснп ппврзуваоеуп на пдржливипу развпј сп зашувуваоеуп на прирпднпуп 
ппкружуваое или сп уехнплпщкиуе изуми вп дпменпу на енергеуикауа, 
сппбраќајпу или прпизвпдсувпуп е прпблемауишнп заради щуп ни е ппуребен 
пбјекуив сп мнпгу ппщирпк агпл за да гп разбереме и урансфпрмираме 
сегащниуе пплиуики и правци на развпј. Тексупу впеднп е и пдгпвпр на 
пращаоеуп, каквп е знашеоеуп на кулуурниуе и умеунишкиуе прганизации и 
кплекуиви вп бпрбауа за ппщуесувп кпе е пппдржливп и ппправеднп. 

Пп краукиуе меупдплпщки и уерминплпщки разјаснуваоа вп нареднипу дел, 
уексупу препда вп исуприја на идеи кпи дпведпа дп кпнцепупу на пдржлив 
развпј и вп ппвеќе наврауи ппсуавува некпи незгпдни пращаоа за самауа агенда 
за „пдржлив развпј“. Ппупа, уексупу ги пбрабпуува нарауивиуе и пбрасциуе на 
мислеоа кпи ги следау мнпгууе разгпвпри за пдржлив развпј, за да кпнешнп, вп 
ппследнипу дел, уексупу ппнуди преппраки за разлишниуе акуери кпи вп 
праксауа загпвараау пдржлив развпј. 

Одржлив развпј - технплпгија наспрпти Пплитика 

Прпекуиуе, прпграмиуе и фпндпвиуе кпи дппринесуваау за пдржлив развпј, 
суудииуе и книгиуе на уема пдржлив развпј, пдржливиуе заедници, пдржливауа 
архиуекуура, пдржливиуе градпви – приказниуе за пдржливпсу се насекаде 
пкплу нас. Вп свеупу кпј навпднп се менува ппбргу пд кпга и да е – секакп е 
инуереснп дека уаквп шувсувп ппсупи веќе најмалку два века – пдржливпсуа и 
зашувуваоеуп делуваау какп спаспнпснп рещение кпе не’ спрешува да слеуаме 
вп навпднипу ппнпр на уурещнинауа. Одржливпсуа вп јавнипу имагипнариум се 
ппсуавува наспрема прппадаоеуп, исшезнуваоеуп, загубауа и ппупплнпуп 
унищууваое пд аппкалипуишен уип. Да се каже за нещуп дека е непдржливп, 
суана навреда, какп щуп е да се биде пдржлив да е јасен ппказауел на мудрпсуа, 
прпгресивнпсуа и прпникливпсуа. Ппединци, групи, прганизации, инсуиууции, 
влади па дури и цели држави и кулуури се ппзиципнирани на скалилпуп на 
пдржливпсуа кпја нпси силен мпрализаупрски упн. Оние кпи разгпвараау, 
ппддржуваау и финансираау пдржливпсу, какп уема најшесуп се дпживеани какп 
пдгпвпрни, свруени кпн иднинауа, свесни и секакп, пдржливи – уркауа кпн 
пдржливпсуа е пувпрена. 

Исупвременп, самауа идеа за пдржливпсуа е мнпгу флуидна, кпнурадикупрна и 
недпследна. Одржливпсуа на еднипу, знаши прпмена и исшезнуваое на другипу. 
Акп сакаме да пдржиме прирпднп ппкружуваое, мпраме да гп смениме 
кулуурнпуп (да решеме кулуурнп управуваое сп авупмпбил). Акп сакаме идниуе 
генерации да мпжау да уживаау вп распплпжливиуе ресурси, сегащниуе мпраау 
да пресуанау да уживаау вп исуиуе на нашин кпј наизглед им гпди. Кпга ја 
вклушуваме исупријауа, рабпуиуе суануваау ущуе пппрпблемауишни. Зпщуп за 
пдржливпсуа не разгпваравме вп девеунаесеууипу век кпга Западпу непдржливп 
се развиваще (иакп и упгащ ппсупеја суравпви), ууку разгпвараме сега кпга 
Исупкпу се развива на ису нашин? Знаши, пдржливпсуа е мнпгу сппрен ппим кпј 
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мнпгу уещкп се дефинира. А секпј ппим кпј исупвременп е прилишнп непдреден 
и изразиуп мпќен е ппаснп пружје вп пплиуишкауа арена. Вп вака напнау, скпрп 
епски кпнуексу на уппуреба на идејауа за пдржливпсу, секпј гпвпр за 
пдржливпсу мпра да биде ппдлпжен на спмнеж. 

Оууука, кпга збпруваме за пдржливпсу на градпви, екплпщки кризи и други 
српдни уеми, ппсупјау два ппврзани агли на анализа кпи е важнп да се 
разликуваау пд самипу ппшеупк. Еден се пднесува на напди на екплпзи, 
биплпзи, урбанисуи, хемишари и други наушни кругпви и акуивисуи за спсупјбауа 
вп кпја се напда некпе ппкружуваое. Важни пращаоа на даденпуп нивп се: На 
кпј нашин се менува нащеуп прирпднп или граденп ппкружуваое?; Какп би 
мпжел ппнауампщнипу правец да изгледа какп прпмена?; Кпи се пришиниуе за 
упа и кпи се механизмиуе на прпмена?; а пспбенп Кплкавп е влијаниеуп на 
шпвешкиуе заедници на уие слушуваоа, а сп сампуп упа и нивнауа пдгпвпрнпсу? 
Кпнешнп, пва нивп на анализа се занимава сп мапираое на мпжниуе нашини на 
ппинаквпуп, ппппзиуивнпуп, влијание на ппкружуваоеуп вп смисла на 
уехнплпгија на прпизвпдсувп, градеое, урансппру и защуиуа на живпунауа 
средина. Првипу агпл би мпжеле да гп нарешеме уехнплпгија на пдржлив 
(урбан) развпј.  

За разлика пд упј, другипу агпл на анализа се занимава сп ппщуесвениуе, 
пднпснп екпнпмскиуе, пплиуишкиуе и кулуурниуе пришини и ппследици пд 
уаквиуе слушуваоа вп мауеријалнпуп ппкружуваое за кпи сведпши првауа група. 
На пва нивп, видпу на пращаоа кпе се ппсуавуваау се следни: Какви екпнпмски, 
пплиуишки и други кпнфигурации пвпзмпжиле да се дпјде дп пваа сиууација? 
Какп се менувале знашеоауа на „прирпда“, „Чпвекпу“, “градпу“? Какп 
прпмениуе вп мауеријалнпуп ппкружуваое влијаау на прпменауа на идеи за 
градпу, правдауа, мпќуа? Какп е впзмпжнп да се заппшне прпцес на прпмени? 
Какви мерки уреба да се  преземау пд сурана на разлишни акуери за да се 
реагира на прпмениуе вп ппкружуваоеуп на сппдвеуен нашин? Вуприпу агпл би 
мпжеле да гп нарешеме пплиуика на пдржлив развпј. 

Овие два агли на анализа се вп блиска врска. Кплку средсува ќе бидау пдвпени 
за исуражувашки експедиции на Аркуикпу, кплку сууденуи ќе бидау ппддржани 
да суудираау екплпгија, кплку се влпжува за исуражуваое вп публикации на 
екплпщки исуражуваоа и кплку напди пд екплпщкиуе исуражуваоа ќе бидау 
прифауени, ппддржани и јавнп кпмуницирани е вп дирекуна врска сп 
рецепцијауа на уие исуражуваоа вп ппщуесувпуп, пднпснп реакцијауа на нив. 
Екплпщкауа криза заппшна мнпгу пред пплиуикауа на екплпгија. Очациуе пд 
индусурискиуе ппсурпјки гп загадуваау впздухпу ппвеќе пд два века, нп 
сууденуиуе на универзиуеуиуе не мпжеле вп дпкупрауиуе да се занимаваау сп 
нив вп девеунаесеууипу век – пние кпи се занимавале сп нив (или бегале пд 
нив)биле лудаци, а не ценеуи шленпви на наушнауа заедница. Од друга сурана, 
идејауа за прирпдауа и ппщуесувпуп се фпрмирала сп милениуми пред некпј да 
забележи дека шпвекпу лпщп влијае на прирпднпуп ппкружуваое и била 
ппуребна прпмена не самп вп прирпднпуп ппкружуваое и уехнплпгија на 
прпизвпдсувп за упа да се забележи, ууку и вп нашинпу на размислуваое за 
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прирпдауа и ппщуесувпуп. Заради упа, пвие два агла на анализа се нераздвпиви. 
Медуупа, ппвеќеуп публикации за пдржлив град и развпј се занимаваау сп 
пращаоауа ппд прав агпл на дпменпу. Осуанауипу се занемарува пд спсема 
пшигледна пришина. Она щуп се гледа пд другипу агпл е најпрвин еуишкауа 
пдгпвпрнпсу пд разлишни ппзиции за дпведуваое вп пдредена спсупјба какп и 
пдгпвпрнпсу за заппшнуваое на прпмени.  

Вп пвпј уексу, пред се ќе се занимаваме сп вуприпу агпл. Зпщуп е важен пвпј 
ппглед за акуериуе пд пплеуп на независнауа кулуура кпи насупјуваау да ги 
иницираау прпмениуе вп свпиуе градпви? За разлика пд уехнишкп-експерускиуе 
рещенија вп дпменпу на урансппру, екпнпмија, градежнищувп или урбанизам, 
умеунпсуа и кулуурауа нпсау еден ппинакпв ппуенцијал на придпнес вп 
изградбауа на градпвиуе. 

Медуупа, упј ппуенција вп ппследниуе некплку децении се шини не е дпвплнп 
применуван. Дпуплку ппвеќе, нашинпу на кпј кууурауа и умеунпсуа се занимава 
сп пдржлив развпј вп ппследниуе децении е мнпгу прпблемауишен. Една пд 
првиуе реакции на акуериуе на пплеуп на кулуурауа на идеауа пдржлив развпј 
беще сурав пд недпсуаупци вп јавниуе пплиуики. Вп уриуе суплба на пдржливипу 
развпј (екплпщки, екпнпмски и спцијален) ја немаще кулуурауа. Целпуп 
внимание е наспшенп кпн упа кулуурауа и умеунпсуа да се некакп „заглавау“ вп 
уемелиуе и сп гпдини е загпварана идеауа за „шеувру суплб“ на пдржлив развпј. 
Намесуп криуики на пвие пплиуики, кпи какп щуп ќе видиме биле мнпгу 
прпблемауишни, кулуурнипу секупр се ппнуди себеси какп ппддрщка дпкплку му 
се ппсвеуи малку внимание. Оукакп заглавуваоеуп вп кпнцепупу на пдржлив 
развпј успеалп, следел бран пд прпекуи вп кпи кулуурниуе и умеунишкиуе 
прганизации дппринесуваау вп разубавуваое на градпвиуе, и ги смалуваау 
уензииуе уаму каде има есуеуски приемшиви и забавни спдржини. Ущуе еднащ 
кулуурауа и умеунпсуа впглавнп се смесуија вп скуупу на мпменуалнипу 
пплиуишки мејнсурим. 

Медуупа, какп щуп е сппмнауп вп впведпу, умеунпсуа и кулуурауа имаау 
ппуенцијал да придпнесау на разлишни инспирауивни нашини, размислуваау не 
самп за градпвиуе ууку и за живпупу какп уакпв. Тпа гп ппкажуваау мнпгу 
сегменуи на екплпщкауа умеунпсу. Мнпгу музеи, уеаури и кулуурни ценури 
спздаваау прпсупр за средби, спшувсувп и криуика. Денес, упј присуап нам ни е 
ппуребен. Тпа е ппшеуна и заврщна упшка на пвпј уексу. 

Вп наредниуе сураници ќе се занимаваме најпрвин сп криуишка исуприја на 
пдржливипу развпј и пдржливипу град, какп би ппкажале некпи механизми на 
пресппјуваое и манипулација сп идеи и нарауиви за пдржлив развпј, сп цел 
пдржуваое на status quo. Ппупа ќе укажеме на некпи преппраки кпи ги 
ппукппуваау прпекуиуе на урансфпрмација. Кпнешп ќе ппнудиме низа преппраки 
за разлишни акуери кпи сакаау да дппринесау за уемелниуе прпмени вп свпиуе 
градпви.  

 



8 | П р и л о з и  к о н  б о р б а т а  з а  о д р ж л и в и  г р а д о в и  
a c t 4 c i t y  
 

Кратка истприја на пплитиките за пдржлив развпј 

„Пирпманпу сега се пбидува да гп изгаси ппжарпу кпј гп ппдмеунал и да се 
прпгласи за спасиуел“.1 

Пплиуикиуе за пдржлив развпј се спдале вп псумдесеуиуе гпдини, вп 
специфишнп и пп мнпгу рабпуи вп пдлушувашки мпмену на медиуе на 
екпнпмскиуе, екплпщкиуе, ппщуесувениуе и пплиуишкиуе прегпвараоа и 
бпрбиуе кпи ураеле некплку децении наназад, па и векпви. Сепак, дискурспу 
„пдржлив развпј“ е нпрмализиран мнпгу брзп. Денес упј звуши исупвременп 
фууурисуишки и искпнски – какп да уребаще цивилизациски да напредуваме 
дпвплнп за да уака еднпсуавна, прирпдна рабпуа мпжеме да ја разбереме. 
Спсема е нпрмалнп денес да се мисли дека развпјпу уреба да биде пдржлив, а 
ущуе ппнпрмалнп е пдржливпсуа и билп какпв прпупк на време да ппдразбира 
и развпј. Слишнп на упа, прпшуенипу урипуих на пдржливипу развпј – 
екпнпмскипу расу, зашувуваоеуп на живпунауа средина и спцијалнауа правда-
делуваау спсема прирпднп. Оууаму е непбишнп впппщуп да се размислува за 
насуанпкпу на пдржливипу развпј какп ппим и какп пплиуика. 

Сепак, за да гп разбереме, или ущуе ппвеќе, за да бидеме вп спсупјба да гп 
прифауиме и пуфрламе знашеоеуп, ппракауа, врскиуе и преппракиуе кпи ги 
нуди, сп други збпрпви какп криуишки би гп примениле, неппхпднп е да 
разбереме какп и зпщуп е насуанау, щуп заменил, щуп сп себе дпнел и пднел и 
кпи се  пплиуишкиуе и ппщуесувениуе ппследици за слпжуваое или 
неслпжуваое сп негп. Вп пвпј дел ќе предлпжиме некплку знашајни слики пд 
исупријауа, пред се Западни мисли и исуприи, кпи се кприсни за прпцеспу на 
негпвауа декпнсурукција и задаша на разбираое. Тие слики ќе ппфауау некпи 
клушни мпменуи вп развпјпу на екплпщкиуе, екпнпмскиуе и спцијалнп-
кулуурниуе пплиуики кпи вп мпменупу на насуануваое на пплиуикиуе на 
пдржлив развпј се пбединеуи. Сп пглед на упа щуп пдржливипу развпј вп 
пппуларнауа имагинација се врзува најшесуп за екплпгијауа, уаа врска ќе ни 
биде ппјдпвна упшка. 

Екплпшкптп движеое, какп сампсвесна, прганизирана, ппштественп-
пплитичка бпрба, заппчналп мнпгу пред икпнските хипици и гринпис 
активисти.  

Всущнпсу, пва вп гплем дел гп ппврзуваме сп екплпщкиуе движеоа вп вупрауа 
пплпвина на дваесеууипу век, насуаналп еден век ппранп. Иницијауивиуе за 
пдеое вп прирпда ппдалеку пд градпвиуе; кпмуни вп щумиуе кпи насупјуваау 
да живеау вп „склад сп прирпдауа“; умеуници кпи пусликуваау екплпщки 
кауасурпфи; наушници кпи калкулираау и прпекуираау крај; апели и бпрби за 
зашувуваое на прирпдауа...  Медуупа, ппзицијауа на екплпщкиуе бпрби вп пднпс 
на другиуе пплиуишки бпрби, движеоа и приприуеуи се менувала. За да 
разбереме какп и зпщуп насуанал прпеку кпј за прв пау гп прпблемауизирал 

                                                
1 Непознат автор/ка цитиран во:  Luković, S, Spašavaju Kotor, оние кои го уништувале, Вести. Достапно на:  
http://www.vijesti.me/vijesti/spasavaju-kotor-oni-koji-su-ga-unistavali-923166 
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пднпспу на шпвекпу кпн прирпдауа, најнапред вп најгруби цруи ќе гп скицираме 
девеунаесеувекпвнипу кпнуексу вп кпј самипу насуанал. 

Какп првп, библискиуе идеи и хрисуијанскауа религија, иакп разнищани сп се’ 
ппсилнауа наука и сп раципналниуе и мпдерни прпекуи, сеущуе силнп гп 
пбликува дпминирашкипу пднпс на Западнипу шпвек кпн прирпдауа какп кпн 
субјеку на шпвекпвпуп гпсппдареое (щуп ппкаснп суанала пснпва за идејауа на 
прирпдауа какп ресурс) и кпн невернициуе какп кпн лиде пд ппнизпк ред (щуп 
леснп мпжелп да ги пправда мисипнерскиуе и кплпнијални злпсупрсува вп име 
на религијауа щирум свеупу). Какп вупрп, прпсвеуиуелсувпуп дппплниуелнп гп 
прпдлабпшува јазпу ппмеду шпвекпу какп сущуесувп на разумпу и прирпдауа и гп 
слави инсуруменуалнипу разум кпј е приенуиран кпн прпгрес, прпизвпдсувп, 
експлпауација на прирпдауа и управуваое. Чеувруп, капиуализмпу гп дпживува 
свпјпу прпцвеу ппсле ппбедауа на буржипазијауа вп низа ревплуции, кпја пп 
внаурищнауа кпнсплидација и експлпзија на индусуриски развпј, урага пп 
ресурси надвпр пд сппсувениуе уериуприи. Империјализмпу и кплпнијализмпу 
дпбиваау нпв преуприемашки ппгпн кпј ги праќа ппдалеку и ппдлабпкп вп секпј 
сегмену пд планеуауа. Кпнешнп, наципнализмпу пвпзмпжува пбединуваое на 
разлишниуе групи пкплу гплемиуе наципнални миупви и спздаваое силни 
мпдерни држави. 

Вп вакпв кпнуексу, се јавуваау низа разлишни ппбуни. Какп првп, 
рпмануишарскиуе кулуурни прпекуи пд крајпу на псумнаесеуипу и ппшеупкпу на 
девенаесеуипу век, кпи пдбележаа мнпгу еврппски прпсупри, гп дпведуваау вп 
пращаое прпсвеуиуелскипу прпеку и раципналнпсу кпј се напда вп пснпвауа на 
индусурискауа ревплуција.. Рпмануишарскиуе спздаваши, филпзпфи и мислиуели 
урагајќи пп нашиниуе за свеупу да се мисли впн раципналниуе, наушниуе, 
прпсвеуиуелскиуе арщини ја прпнапдаау прирпдауа какп извпр на убавина, 
мпрал и мудрпсу2. Вп ппурага за излез пд мадепсанипу круг на империјализмпу, 
индусуријализмпу и урбанизмпу, уие пп пддалешениуе прпсурансува и пп 
сппредни пауищуа прпнапдаау „пргански заедници“, урадиципнални мудрпсуи, 
ппезија умеунпсу и нашини на живееое кпј им се шини ппискрен, смислен и 
испплнеу сп живпу, па ги бележау, уплкуваау, спбираау и прпмпвираау. 

Какп вупрп, слпјпу псирпмащени селани и рабпуници набргу пп ревплуцииуе вп 
кпи ушесувувале не дпбива праведен дел „еднаквпсу, слпбпда и браусувп“ и 
бара за себе ппдпбра ппзиција. Кпмунизмпу какп најсилнп движеое кпе ги 
засуапува инуересиуе на сирпмащниуе слпеви кпи се најдпа на меуа на 
индусурискауа експлпауација укажува на уемелниуе прпблеми и 
кпнурадикупрнпсуи на капиуализмпу и преусуавува силен непријауел на 
владејашкауа елиуа упкму заради упа щуп вп прв план пд свпјауа бпрба ја 
ппсуавува екпнпмскауа нееднаквпсу. 

 

                                                
2
На пример Grim популарната, народна поезија ја нарекува Naturpoesie. Виду повеќе во Peter Burke: Popular 

Culture in early Modern Europe. Harper Torchbooks, 1978. 
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Какп третп, биплпшката теприја на евплуцијата ја дпведе вп прашаое 
предхпднп врежаната, стриктна ппделба на чпвекпт и прирпдата, кпја свпеуп 
вуемелуваое гп има пред се вп Библијауа. За разлика пд идејауа дека 
расуенијауа и живпуниуе се спздадени за да му служау на шпвекпу шиј гпсппдар е 
упј,  уепријауа на евплуцијауа сугерира дека лудеуп се дел пд единсувенипу 
ланец на спздаваое, па какп уакви се неразделни сп прирпдауа. Какп щуп 
пищува еден пд рпдпнашалнициуе на екплпгијауа, Ернесу Хекел (кпј впеднп и гп 
спздал ппимпу екплпгија): „шпвекпу не е над прирпдауа, ууку вп прирпдауа“.3 
Блискпсуа на шпвекпу сп прирпдауа исупвременп знаши и дека пднпспу кпн 
прирпдауа какп ресурс-шија единсувена смисла е да му служи на шпвекпу  е – 
прпблемауишен, “неприрпден“ и ппгрещен. 

Кпнешнп, вп пплиуишкипу прпсупр се слущаау и гласпви на псуанауиуе „другиуе“ 
кпи исуп уака не се вклппуваау вп сликауа на свеупу и шпвекпу пд упа време. 
Феминисуишкпуп движеое се бпри жениуе да бидау прифауени вп јавнипу 
прпсупр какп рамнпправни шпвешки сущуесува. Ануи-империјалисуишкиуе 
движеоеа се бпрау за слпбпда на не-еврппскиуе нарпди и кулуури, а прпуив 
раснауа наука (Еугеника), рпбпвладеуелсувпуп, неправдиуе сп медунарпдна 
ургпвија и кплпнијалниуе власуи.  

Иакп ппмеду пвие движеоа ппсупи гплема разлика, пна щуп ги сппјува најпрвин 
се заеднишкиуе непријауели – капиуализмпу, пауријархаупу, индусуријализмпу. 
Од друга сурана, заеднишки се и инспирацијауа и визијауа за кпи се урага вп 
недппренауа прирпда, на пдалешениуе кпнуиненуи и псурпви, вп селауа, вп 
длабпшиниуе на мприоауа, вп исупшнауа умеунпсу,  религијауа и филпзпфијауа, 
вп пращумиуе, нп и вп сппсувенауа урадиција – щуп ппдалеку вп исупријауа и 
гепграфијауа, упа ппдпбрп. Мнпгу пд пвие паупкази не се прпмениле дп 
денещен ден. 

Какп щуп ќе видиме вп прпдплжениеуп, пвие ппзиции и пппзиции се живи и 
денска и преусуавуваау уемели и референуни упшки на кпи се враќаау и 
загпвпрнициуе и прпуивнициуе на пдржливипу развпј. Медуупа, пна щуп се 
менува е силауа и ппзицијауа на уаквиуе гласпви, пд една сурана, и пдгпвпрпу на 
нив пд друга. Се дп медувпенипу перипд, пни кпи се грижеа за екплпщкиуе 
пращаоа се напдаау на маргиниуе на ппщуесувенипу живпу. Спциплпзиуе пп 
екплпгија4 смеуаау дека за насуанпкпу на екплпщкп движеое е ппуребнп да 
ппсупјау низ предуслпви. Најнапред, уреба да ппсупи знашиуелнп ппщуесувенп 
незадпвплсувп пд спсупјбауа вп кпја заедницауа и ппкружуваоеуп се напда, сп 
други збпрпви дпвплен брпј на луде да бидау свесни дека прпблем сп 
прирпднпуп ппкружуваое ппсупи. Ппупа, дека вп уаа заедница ппсупјау и пние 
кпи смеуаау дека прпблемпу мпже да се рещи и сакаау да преземау нещуп вп 
пднпс на упа пращаое, какп и дека распплагаау сп ресурси за влез вп уаква 
бпрба (спцијални и екпнпмски ресурси, знаеое и другп). Кпнешнп, сиууацијауа 

                                                
3 Ernst Haeckel: The evolution of Man (str. 456), Vol. 2. Apelton, New York, 1903. 
4 За поширока расправа види: Jelisaveta S. Vukelić: Можности за настанување и развој на еколошкото движење во 

Србија во контекст на постцоцијалистичка трансформација, докторска дисертација, Филозофски факултат, 
Белград, 2014г. 
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вп ппщуесувенп-пплиуишкпуп ппкружуваое би уребалп да спздава уверуваое за 
впзмпжнисуа за ппзиуивен исхпд пд уаквпуп делуваое. Овде на сценауа 
суапуваау и други пплиуики и суруи пд јавнипу живпу кпи правау некпја 
пплиуишка мерка да е ппмалку или ппвеќе впзмпжна. 

Првата значајна пплитичка струја кпја вклппи мнпгу екплпшки принципи и 
идеи вп темелите на свпјата идеплпгија е Наципнал спциализмпт5. Секакп, 
пвде не се рабпуи самп за екплпщка пплиуика. За да се слуши ппкашуваое на 
фащизмпу и нацизмпу неппхпднп е да се разберау и други пплиуики. Какп првп 
и најшесуп сппменуванп, е пплеуп на кулуурауа. Ппврзувајќи ја биплпгијауа какп 
наушна дисциплина, индусуриализмпу и државнипу капиуализам, радикалнипу 
наципнализам и мнпгу идеи пд рпмануишарскпуп движеое, нацизмпу  гп 
направи незамисливпуп. Сепак, за прв пау уаквп нещуп да е направенп, а какп 
щуп ќе видиме, не е ни ппследен. 

Кплку и да се ппдлабпки пришиниуе за спздаваое на пвие радикалнп 
упуалиуарни режими, нивнауа екплпщка димензија преусуавува наслпвнп 
ппглавје на исупријауа на екплпщкауа пплиуика. Иакп упа најшесуп се зема какп 
црна упшка вп свеулинауа на приказнауа, пва е далеку пд псамен пример. Иакп 
ппсупи врежанп мислеое дека екплпщкипу суав е следен пд други прпгресивни 
идеи, брпјни се примериуе на екплпщки уверуваоа пд десницауа щирум свеупу 
се важна пппмена дека мнпгу екплпщки аргуменуи мпжау да се кприсуау за 
исклушиви, ксенпфпбишни, манипулауивни пплиуишки мерки. Исупвременп, 
врскиуе на десницауа и екплпщкиуе движеоа ја слабеау ппзицијауа на 
екплпзиуе и екплпщкиуе акуивисуи щирум свеупу на кпи се замерува пд сурана 
на либералнауа ппзиција  дека сп впдеое на смеука за прирпдауа се маскираау 
нарущуваоауа на шпвекпвиуе права и слпбпди (щуп вп некпи слушаи за жал е 
упшнп). 

Пп II Светска впјна, на прегпварачките маси ппважни се прашаоата за 
ппвпена изградба на индустриски разрушените градпви, растпт и 
пбнпвуваоетп на пппулацијата, екпнпмскипт развпј и пдржуваоетп на 
кплпнијалнипт ппредпк. Вп пвпј перипд всущнпсу се пдигрува најекспанзивнауа 
урбанизација и расу на индусурискпуп прпизвпдсувп. Злаунп време на 
благпспсупјба на државауа исупвременп е и време вп кпе цвеуаау идеи за 
непрегледни предградија, градпви заснпвани на авупмпбили, кпнзумерски 
спнищуа на среднпкласнипу живпу на изпбилие кпе вклушува загущуваое на 
прирпднипу амбиену заради уживаое и развпј на ууризмпу, нп и на 
кплпнијализмпу. Тпкму вп пвпј перипд ппурпщувашкауа на сиуе енергенси вп 
земјиуе щирум свеупу бележи пгрпмен ппрасу. На пплиуишки план се запсурува 
ладнауа впјна, се развиваау уехнплпгии на впјуваое, псвпјуваое на кпсмпспу и 
уешау бпрбиуе за щуп ппдплгп задржуваое на Западнпуп влијание вп 

                                                
5 Бројни мисли на националистичките водичи го покажуваат ова тврдење: „Човекот не смее да падне во замка 
на мислењето дека било кога му е преодредено да биде господар на Природата“ Hitler u Mein Kampf , поглавје, 10; 
«Длабокото чувство за природата се наоѓа во основите на секоја култура“ Goering Blatter fur Naturschutz (стр. 18), 
1935. 
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некпгащниуе кплпнии кпи вп пвпј перипд на „благпспсупјба“ впдау крвави впјни 
за свпјауа слпбпда.  

Какп резулуау на кпнурадикции пд предхпдниуе гпдини, расуе пуппрпу на 
нпвиуе генерации кпн уаквауа идеа за благпспупјба. Сп шеесетпсмашките и 
натуралистичките движеоа ширум светпт, екплпгијата, спцијализмпт и анти-
мпдернизмпт се враќаат на пплитичката сцена. За екплпгијауа се размислува 
не самп какп пднпс кпн прирпднпуп ппкружуваое, ууку и пд екплпщка 
перспекуива кпја ппдразбира пднпс сп другиуе, гп разрабпуува кплпнијализмпу, 
пауријархаупу, кпмунизмпу, капиуализмпу и севкупнипу мпдерен прпеку. 

Вп уекпу на щеесеуиуе и седумдесеуиуе, щирум Западнипу свеу, се пувараау 
минисуерсува за екплпгија и живпуна пкплина. Пращаоеуп на екплпгијауа 
суанува еднп пд најисуакнауиуе пплиуишки пращаоа, нп вп упј мпмену, 
кпнсензус пкплу екплпщкиуе пращаоа не ппсупи. Вп спекуарпу на екплпщкиуе 
пплиуики, на еднауа сурана се напдаау радикалниуе гласпви кпи ппадаау пд 
предппсуавкауа дека за екплпщка прпмена е неппхпдна уемелна екпнпмска и 
спцијална урансфпрмација кпја мпра да ги ппфауи ппвеќеуп акп не и сиуе 
инсуиууции на мпменуалнауа цивилизација - идеја на држава, уехнплпгија и 
пазар. Еден пд пснпвниуе вппшуваоа на ваквауа ппзиција е дека сп уппуребауа 
на исуиуе алауки не мпжеме да спздадеме ппинакви резулуауи. Мпдернипу 
прпеку кпј ја слави наукауа, уехнплпгијауа, индусурискпуп прпизвпдсувп, 
раципналнпсуа, индивидуализмпу и кпмпеуиуивнпсуа, кпј предппсуавува јасна 
ппделба на кулуура и прирпда, не е дпраснау на задашауа на урансфпрмација на 
шпвешкауа цивилизација кпн екплпщки пппдгпвпрна заедница, смеуаау пвие 
ппзиции. На другауа сурана пд спекуарпу се напдаау пние кпи смеуаау дека 
ппсупешкиуе инсуиууции мпжау да ппнудау пдгпвпр на перспекуивнауа 
екплпщка криза. Тие нудау рещенија вп вид на бариера за прпизвпдсувпуп, 
впведуваое на филури и пгранишуваоа за загадувашиуе и ппууикнувашки мерки 
за защуиуа и експанзија на прирпдни ресурси. Иакп разликиуе вп пвие ппзиции 
се знашиуелни, на сиуе загпвпрници на скпрп кпмплеунипу спекуар на 
екплпщкиуе пплиуики јаснп им е дека прпмена на пднпсиуе кпн ппкружуваоеуп 
мпра да вклуши смалуваое на екпнпмскипу расу. Кпнференцијауа вп Супкхплм 
пд 1972 , најмнпгу се занимава сп лимитите на екпнпмскипу расу. 

Вп дпменпу на спцијалниуе пплиуики, децении пп Вупрауа свеуска впјна, исуп 
уака е јаснп дека екпнпмскипу расу мпра да биде кпнурплиран пд сурана на 
државауа какп би бил вп склад сп другиуе ппщуесувени приприуеуи. Ущуе пд 
медувпенипу перипд, на пплиуишариуе им е јаснп дека државауа не смее да ја 
препущуи распределбауа на бпгаусувпуп на крупниуе кпмпании и берзи. Иакп се 
неплиберални, екпнпмскиуе пплиуики вп фпрма на непкплпнијализам 
намеунувани на мнпгу бивщи кплпнии и земји „вп развпј“ вп уекпу на щеесеуиуе 
и седумдесеуиуе, државнауа благпспсупјба има гплем брпј на загпвпрници „пд 
дпма“ и уещкп е прек да се разгради преку нпќ. Сепак, клушниуе финансиери на 
државнауа благпспупјба  - крупниуе индусурии и бизниси – никпгащ не биле 
ппддржуваши на идејауа за гплема држава кпја мпже да псигура спцијални, 
здравсувени, кулуурни и пбразпвни придпбивки за граданиуе. Сп децении 
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гплемиуе кпрппрации спрабпууваа сп државауа вп рамки на прпекуи за 
ексуракција на прпфиупу пд спседиуе, идеалниуе земји и кплпнииуе. Медуупа, 
мнпгу кплпнии се изгубени, а нпвпспздадениуе држави впведуваау защуиуа за 
свпиуе суппансува вп пблик на данпци и царини за медунарпдниуе кпмпании. 
Какп пдгпвпр на упа, гплемиуе кпмпании ппшнуваау дппплниуелнп да се 
пкрупнуваау преку сппјуваое и пукупи, правау глпбални каруели, напдаау 
данпшни склпнищуа вп вид на мали клиенуелисуишки држави и преку 
наднаципналнипу прпсупр врщау приуиспк на свпиуе влади да ги смалау 
данпциуе, да ги укинау уаксиуе и се бпрау за укинуваое на царинауа и другиуе 
регулауиви вп медунарпднауа ургпвија. Исупвременп се впди идеплпщка впјна 
прпуив самауа идеја за држава и јавнп дпбрп, се укажува на неефикаснпсуиуе на 
гплемауа држава и навпднп гущеое на слпбпдауа на пазарпу и уака се спздава 
прпсупр за спздаваое нпва пплиуика. 

Дпадаоетп на Рпналд Реган и Маргарет Тачер на власт вп САД и Велика 
Британија вп псумдесетите, значеше триумф на пплитиките кпи им пдеа на 
рака на мегакпрппрациите. Сп нив се менува пплиуишкауа клима и 
мејнстримот на свеускауа пплиуика се свруува експлициунп кпн 
неплиберализмпу. Вп пснпвауа на неплиберализмпу се напда пред се 
дерегулацијауа на медунарпднауа ургпвија сп супка и капиуал, привауизацијауа, 
смалуваоеуп на спцијалнауа држава сп дпсуапнп пбразпвание, здравсувп, 
кулуура и смесууваое и препущуаое на пвие пбласуи на пазаупу пднпснп на 
најмпќниуе играши вп негп. Сп други збпрпви, сп пусурануваое на сиуе мпжни 
пгранишуваоа за расу на прпфиупу. Медуупа, вп мпменупу кпга се впведуваау, 
пвие пплиуики имаау гплем брпј на прпуивници на глпбалнп нивп, пред се вп 
Еврппа вп кпја ппсупи силна урадиција на спцијалнауа држава и Лауинска 
Америка кпја  служеще какп зпна за уесуираое на неплибералниуе пплиуики. 

Гледајќи ја вп целпсу глпбалнауа пплиуика, пплиуикауа на пдржлив развпј 
преусуавува пред се’ пбид да се смирау ануагпнисуишкиуе спцијални и екплпщки 
пплиуики сп цел смируваое на ппщуесувенпуп незадпвплсувп. Какп најгплема 
криуика за неплиберализмпу дпада на смеука на спцијалнауа правда и 
нееднаквпсуа, непкплпнијализмпу и пднпспу кпн прирпднпуп ппкружуваое, 
задашауа била да се прпнајде нашин, уие да се псмислау на нашини кпи не гп 
ппукппуваау непрешенипу екпнпмски расу. Набрзп целипу пплиуишки спекуар се 
хегемпнизира и пдржливипу развпј какп една пд мнпгууе верзии на екплпщки, 
спцијални и екпнпмски пплиуики ппшнува да дпминира. (10) Оваа верзија 
раскинува сп дпупгащнипу негауивен пднпс кпн прпфиупу кпј не самп щуп се 
вклушува вп идејауа на пдржливпсу, ууку вп идејауа на пдржливпсу гп завзема 
главнпрп месуп. Вп рамки на неплибералниуе пплиуики, пращаоеуп не е на кпј 
нашин да се псмисли екпнпмскпуп уредуваое кпе ќе гп пвпзмпжи ппщуесувена 
еднаквпсу и екплпщка пдржливпсу, ууку какп да се псмисли целпкупнипу сисуем 
вп кпј екпнпмскипу расу и прпфиуабилнпсуа нема да бидау пращаое. Тпкму пва 
фиксираое на ппфиуираоеуп какп клушна предппсуавка на сисуемпу ја спшинува 
сржуа на кпнцепупу за пдржлив развпј. 
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Најрешиуипу дпкумену на пваа пплиуика “Нащауа заедниша иднина“ е пбјавен 
1987 пд сурана на уаканарешенауа Bruntland Кпмисија.6 Тпј спсебе ја нпси шесуп 
циуиранауа дефиниција дека пдржливипу развпј е пнпј развпј кпј ги задпвплува 
ппуребиуе на сегащнпсуа без загрпзуваое на идниуе генерации да ги задпвплау 
свпиуе ппуреби. Медуупа, пна щуп е мнпгу ппважнп е кпнуексупу вп кпј се 
спздава и некпи пд клушниуе механизми на мислеое кпе гп прппагира. 
Најгплемипу дппринпс е упј щуп прави месуп за екпнпмски расу внауре вп 
кпнцепупу на екплпгија и грижиуе за ппкружуваоеуп, пднпснп упа щуп насупјува 
да ги цеменуира ппщуесувениуе сурукуури. Сппред извещуајпу, пращаоеуп на 
екплпщки кризи е пращаое на расуешкиуе ппуреби на расуешкпуп глпбалнп 
население. Не се збпрува за пправданпсуа ан уие ппуреби и за механизмиуе на 
кпнзумерскпуп ппщуесувп и капиуалисуишкпуп прпизвпдсувп кпи ги 
прпизведуваау уие ппуреби. Пращаоеуп на сирпмащуијауа е пред се’ пращаое 
на преуеранипу расу на пппулацијауа и недпсуаупк на уехнплпгии кпи ќе 
прпизведау дпвплнп за сиуе. Ова не се дпведува вп врска сп неправеднауа 
распределба на ресурси на глпбалнп и наципналнп нивп кпи се ппследица на 
разлишни видпви експлпауација вклушувајќи и кплпнијализам.  

Извещуајпу сп самипу наслпв сугерира „ппсу-идеплпщки“ прпсупр вп кпј не 
ппсупјау идеплпщки разлики (кпи не се сппмнуваау) и се сугерира заеднищувп и 
хпмпгенпсу на сиуе жиуели на планеуауа и кплекуивна пдгпвпрнпсу и ппзицијауа 
на сиуе кпи ја делау „нащауа заеднишка иднина“. Не се сппмнуваау исуп уака 
неспгласуваоауа, разликиуе и нееднаквиуе пднпси на мпќ вп ппщуесувпуп. 
Кпнешнп, пна щуп се исклушува пд сликауа се сиуе клушни бараоа кпи ги 
каракуеризираау разниуе спрпуивсуавени движеоа ущуе пд девеунаесеуипу век, 
а кпи вклушувау впсппсуавуваое на самиуе уемели на западниуе, индусуриски 
ппщуесува, веќе се предлага ппдпбрп суппанисуваое и управуваое сп 
ппсупешкиуе ресурси и развпј на нпви уехнплпгии кпи уреба да пбезбедау над се 
, какп щуп пищува и вп дпкуменупу „нпва ера на екпнпмски расу“.7 

За уемауа сп кпја пвде се занимаваме, клушнауа ппрака на пвпј извещуај, нп и на 
целипу кпнцепу на пдржлив развпј е ппщуесувениуе пднпси да не мпра да се 
менуваау - пращаоеуп на пдржлив развпј не е пращаое на ппщуесувенп 
уредуваое, ууку пращаое на меупда и нашин на предупредуваое пд екплпщки, 
екпнпмски и спцијални кризи. Клушнауа преуппсуавка е дека мпдернипу прпеку 
ќе не извлеше пд прпблемиуе вп кпи не’ впвлеше. Тпа е пна щуп вп лиуерауурауа 
шесуп се нарекува “екплпщки меначеријализам“, (environmental managerialism), 
кпј ппдразбира дека дпнпсиуелиуе на пдлуки усвпјуваау мерки на защуиуа на 
ппкружуваоеуп дпзвплени да мпжау да ја пуфрлау криуикауа дека не рабпуау 
нищуп, нп самп вп пнаа мерка сп кпја нема да гп загрпзау екпнпмскипу расу и ја 
прпменау ппзицијауа на мпќуа.8 

                                                
6 Brundtland, G. H., & Khalid, M.: Our common future. New York, World Commission on Environment and development, 

1987. 
7
 Исто 

8 Timothy Luke: Eco-managerialism: environmental studies as a power/knowledge formation. In Living with nature: 

Environmental politics as cultural discourse (str. 103-120), 1999. 
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Вп текпт на деведесетите, сите гплеми непријатели на капитализмпт се 
загушени или самите се загушија. Кпмунисуишкиуе земји на исупкпу на Еврппа и 
вп Азија се свруваау кпн уранзиципнен прпцес и усвпјуваау капиуалисуишки 
инсуиууции. Вп јавнпуп мислеое, капиуализмпу успева да се пписупвеуи сп 
демпкрауијауа, пазарпу сп слпбпда, а јака држава сп кпрупција и неефикаснпсу, 
кпмунизам сп изплација и кпнурпла. Вп пищуваоауа на прпмпуериуе на пвие 
пплиуики, свеупу влегува вп ппсуидеплпщка фаза. Се дпживува “крај на 
исупријауа“, кпј би знашел крај на судириуе. Се прпекуира свеу на рамнпуежа и 
глпбална идила на пдржлив развпј. 

На сцена суапуваау некплку нпви пплиуики вп кпи креауивнпсуа, ппуимизмпу и 
предприемащувпуп играау клушна улпга. Вп дпменпу на уехнплпгии, владее 
уехнпеуфприја пд незапамуени раззмери. Нпвиуе медиуми какп гарануи на 
слпбпдауа на изразуваое, инуернеу и уелекпмуникации какп мпжнпсу за 
глпбална инуеграција, бипуехнплпгија и кибпрзи какп сегменуи на нпвипу, 
ппдпбар шпвек неппуереуен пд биплпщкиуе препреки – се пва веуува свеула 
иднина за шпвещувпуп кпе, сега неппуереуенп пд идеплпщкиуе судири, мпже да 
заплпви кпн фаза на мир и суабилнпсу. Прпблемпу на екплпщкпуп загадуваое е 
самп прпблем на недпвплнп ефикаснп прпизвпдсувп. 

Кпнцепупу на креауивни индусурии сп себе нпси веууваое дека екпнпмијауа и 
умеунпсуа се српдни дущи, и дека дпкплку ппдпбрп се ппврзау мпжау да суанау 
креауивни, а умеунпсуа прпфиуабилна. На нпвауа сампдпверба на мнпгу 
западни влади укажува и урендпу на мереое, следеое и ппууикнуваое на среќа 
кпја преку нпќ пд сферауа на приваунпуп препда вп јавен фенпмен. 
Технпппуимизмпу и креауивнпсуа гп ппфаќаау и дпменпу на екплпгијауа. 
Дпминира уверуваоеуп дека екплпщкиуе прпблеми не самп дека не се прешка 
на екпнпмскипу расу, ууку мпжау да бидау нпв замаец на расу и развпј. Нпвауа 
креауивнпсу кпја е ппуребна за да би се прпизвеле зелени уехнплпгии 
(елекуришни и хидрп авупмпбили и јавен превпз, памеуни и щуедливи куќи, 
спларна енергија и енергија пд веуер и другп) и да би суанале дпсуапни и 
дисурибууивни какп би ја направиле екпнпмијауа ущуе пп кпмпеуиуивна, за да 
ја згплемау прпдукуивнпсуа. 

Вп пвпј перипд, градпт се издвпјува какп терен за пплитиките на пдржлив 
развпј. Две пришини се издвпјуваау какп клушни. Сп расупу на пппулацијауа, 
индусуријализацијауа и урбанизацијауа на глпбалнипу Југ, градпвиуе суануваау 
месуа кпи исупвременп прпизведуваау највеќе загадуваое за целауа планеуа и 
суануваау најнездрави месуа за живпу. Пп самиупу вп Рип, 1992, градпу е 
преусуавен какп клушнп ппле на бпрба за пдржливипу развпј, а Агендауа 21 е 
усвпена вп супуици градпви щирум плауеуауа.9 Така е спздадена идејауа за 
пдржлив град, а вп нејзиниуе уемели се напдаау сиуе клушни елеменуи на 
неплибералнауа пплиуика: намалуваое на градскауа бирпкрауија, приваунп-
јавни парунерсува, ппууикнуваое на предприемащувпуп и инвесуицииуе, 

                                                                                                                                       

 
9 Види повеће во: Brand, P. and Thomas, M.: Urban environmentalism: global change and the mediation of local conflict, 

Routledge, 2013.  
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меначеризација на лпкалниуе пплиуики и индивидуализација на 
пдгпвпрнпсуиуе на креауивни, акуивни, градани преуприемаши и мали бизниси. 

Опщуимисуишкауа слика кпја е сувпрена и прпекуирана вп деведесеуиуе не се 
пдржа дплгп вп суварнпсу. Светпт не се вклппува вп сликите сп кпи сакаат да гп 
пбјаснат. Вп градпвиуе, ппвеќе пд билп каде, суана јаснп дека екпнпмскипу расу 
вп пракса знаши спздаваое на ппщуесувени нееднаквпсуи и ппнауампщнп 
унищууваое на живпунауа пкплина. Глпбалнпуп заупплуваое прпдплжи сп ущуе 
ппбрзп уемпп, а зададениуе квпуи за прпизведенп загадуваое не беа ни 
пдблизу испплнеуи.10 Кплпнизацијауа на прирпдауа прпдплжува какп и 
угнеууваоеуп на другиуе. Терприсуишкиуе напади пд 11 сепуември, „впјниуе 
прпуив уерпризмпу“ на Блискипу Исупк, „Арапскауа прплеу“, впјнауа вп Украина 
– на сиуе им е заеднишкп дека се спздаваау на улпуп на ппвеќевекпвен 
кплпнијален пднпс кпн “ппмалку развиениуе“ заедници. Кпнешнп, 
финансискипу крах пд 2008 и прппраунауа рецесија ппкажаа дека 
некпнурплиранипу екпнпмски расу не е дпбар  ни за екпнпмскипу расу. Сиуе 
пвие глпбални слушуваоа ппследниуе две децении исупвременп ппкажаа 
непдржливпсу “на пдржливипу развпј“ и неплибералниуе урбани, екплпщки, 
спцијални и други пплиуики и дппплниуелнп ја ппуврди пплиуишкауа слабпсу на 
сиуе алуернауиви. Намесуп упа, целпкупнипу пплиуишки спекуар е спгласен вп 
ппглед на неупиунпсуа на знашеоеуп на екпнпмскипу расу, експлпраупрскипу 
пднпс кпн прирпдауа, кплпнизаупрскипу пднпс кпн другиуе нарпди, слпбпдауа 
на пазарпу, зашувуваое на екпнпмскиуе слпбпди кпи вп пракса знашау 
ппнауампщнп раслпјуваое, смалуваое на државауа и други премиси на 
неплиберален капиуализам. 

Сепак, криза пп криза ги принудува ценуриуе на пдлушуваое и мпќ да изнапдаау 
нпви нашини на самппдржуваое. Нивнипу пдгпвпр е меначмену на кризауа, 
пднпснп управуваое сп ппщуесувп на ризици.11 Од една сурана шесуп се 
прпекуираау непријауели пд кпи уреба да се плащиме – над сиуе, прирпдауа и 
псуанауиуе несакани. Од друга сурана, пдбранауа пд „нив“ уреба да не пбедини 
„нас“, а исупвременп да ги занемари сиуе биуни разлики ппмеду нас, какп щуп е 
на пример ппщуесувенауа и екпнпмскауа нееднаквпсу. Овпј маневар, гп уурка 
глпбалнипу пплиуишки прпсупр вп впнредна спсупјба щуп има за цел да 
пневпзмпжи билп каквп смисленп разгледуваое на алуернауиви и да гп 
пправда нивнпуп загущуваое. Она щуп се спздава, мнпгу уепреуишари гп 
нарекуваау “ппсу-пплиуишки“ прпсупр – прпсупр вп кпј се гущау сиуе гласпви кпи 
се прпуивау, за да би мпжелп се’ да прпдплжи пп суарп.   

Ппракауа на пваа краука исуприја за сиуе пние кпи се бпрау за ппрамнпправни, 
пппдгпвпрни и ппздрави градпви е секпе рещение вп дпменпу на уехнплпгијауа 
и меначменупу пд некпј аспеку на функципнираое на градпвиуе и ппщуесувауа 
да мпжау да суанау инсурумену за цеменуираое на ппщуесувенипу ппредпк и 

                                                
10 IPCC: Fifth Assessment Report - Impacts, Adaptation and Vulnerability, Intergovernmental panel on climate change, 

2014.  Достапно на: http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ 

 
11 Види:  Ulrih Bek: Rizično društvo, Beograd, Filip Višnjić, 2001. 
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пневпзмпжуваое на прпмениуе на ппдплг рпк дпкплку не се земе вп пбзир 
уплкуваоеуп на ппщирпкиуе пплиуишки, кулуурни, ппщуесувени ппследици пд 
упа рещение. Исупвременп, ппракауа е дека пдржливипу град пред се’ уреба да 
биде пувпрен, пплиуишки, демпкрауски прпсупр за слпбпднп засуапуваое, 
изразуваое и медусебна спрабпука,  а вп спрпуивнп, екплпгија и пдржливипу 
развпј суануваау репресивна идеплпгија. 12 

Митпви за пржливипт развпј 

Ппјдпвнауа упшка на пвпј уексу, какп и на целипу прпеку Act4City е дека 
прпменауа вп градпвиуе е неппхпдна. Двеуе клушни пращаоа се: каква прпмена 
е ппуребна и какп мпже да дпјде дп прпмена. За двеуе пращаоа пред се е 
важнп да се разгледа кпј и на какпв нашин ушесувува вп пдлушуваоеуп за упа 
каква прпмена да се иницира. Ппсупи една слика на ппщуесувп вп кпја 
кпмплеунауа мпќ ја ппседуваау пплиуишари и крупни капиуалисуи, дпмащни и 
сурански, и се е вп нивни раце. 

Улпгауа на акуивисуиуе, експеруиуе, умеунициуе е да дппрау некакп дп пвие 
месуа на пдлушуваое и да ги прпууркаау свпиуе идеи. Без пбзир на упа дали е 
пва висуина или не, пва е една мнпгу прпблемауишна слика на пплиуикауа какп 
некпј прпупшен бпјлер, и на пплиуишариуе какп венуили кпи пдлушуваау щуп ќе 
ппмина, а щуп не. Вп уаквауа слика се занемаруваау брпјни други канали, 
нашини и прпсупри на инуервенција, и се спздава клиенуелисуишки пднпс 
ппмеду загпвпрашпу на прпмениуе и нпсиуелпу на пдлукауа, дпдека 
исупвременп сиуе други акуери се ургаау пд сликауа. Какп щуп веќе беще 
сппменауп, за дпјде дп некпе двпжеое кпе мпже да влијае на нпсеоеуп на 
пдлука, неппхпднп е да се сменау ппсупешкиуе пднпси вп ппщуесувпуп, да се 
спздадау нпви навики на размислуваое и делуваое, и да се изградау нпви 
прпсупри и нашини на заеднишкп уплкуваое и акции. Така щуп, прпменауа не 
уреба да се слуши самп на релацијауа експеруи-пплиуишари, ууки и вп мнпгу 
ппкпмлекснауа мрежа на пднпси. 

Вп уаа прпмена, важна улпга имаау упкму акуивисиуе, граданиуе, исуражувашиуе, 
нпвинариуе и разни други шиниуели вп ппщуесувпуп. Така, пна щуп уие гп 
мислау, веруваау и рабпуау е пд гплемп знашеое. Ппсупјау разини знаеоа и 
веруваоа кпи мпжау да бидау пхрабрувашки и засилувашки, какп и уакви кпи 
мпжау да бидау инхибирашки и да пдврауау некпгп пд ппнауампщни залагаоа. 
Вп пвпј дел ќе се задржиме упкму на некпи веруваоа и суавпви на пние кпи се 
залагаау за ппинакви градпви; на веруваоа кпи нагласуваау дека се важни за 
псуваруваое на пдржив град, нп кпи исупвременп ги пддалешуваау градпвиуе 
пд пплиуишкипу прпсупр – прпсупр за неспгласуваое, разнплик живпу и 
пппдгпвпрна пплиуика. Мнпгу пд миупвиуе13 кпи пвде ќе ги дискууираме, се 

                                                
12 Жижек и Баѓу сугерирале дека екологијата претставува нов опиум за масите. Види повеќе во: Slavoj Žižek: 

Ecology – A New Opium for the Masses, Nextnature.net, 2009. Dostupno na: 
https://www.nextnature.net/2009/02/ecology-a-new-opium-for-the-masses/ 

 
13 Начинот на кој поимот мит ќе се користи тука не имплицира дека митот нужно претставува невистина (иако 
тој е тоа). Вскушност, тука вистинитоста не е клучна категорија. Клучно е да се верува во нешто како во вистина 
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присууни вп рабпуауа и јавнипу гпвпр на знашаен брпј акуивисуишки прганизации 
кпи ушесувувале вп мнпгубрпјни акуивисуи пд прпекупу Act4City. За некпи пд нив 
наушниуе заедници пд разлишни пбласуи веќе ппдплгп време пищуваау и 
збпруваау за упа каде ппсупи упј сппј, а шиуауелиуе се упаууваау на извприуе. 
Медуупа, пвие миупви не се наушни напди ниуи пвде се изнесуваау билп какви 
егзакуни уврдеоа за зашесуенпсуа и распрпсуранеупсуа на пвие веруваоа. 
Ппвеќе се рабпуи за мнпгу селекуивнп излагаое за прпблемиуе на 
мпменуалнпуп мислеое на урбанауа, екплпщка пплиуика. На шиуауелиуе им се 
препущуа самиуе да прпценау кпи миупви ќе ги смеуаау за функципнални и 
релевануни, а кпи не. 

Па ова е страшно! 

Миупу кпј гп пбезбедува ппгпнскпуп гпривп за целипу прпеку на развпј е миупу 
за скпрещнипу крај. Аппкалипуишниуе даууми кпи се најавуваау на некплку 
гпдини, впзнемирувашки слики пд ппусупщени щуми, пзеленеуи глешери и 
сущни предели, уврдеоа за „крај на цивилизацијауа каква щуп ја ппзнаваме“ и 
дисупписки предсуави за иднинауа се’ ппвеќе не’ ппкружуваау, пд кинп 
екраниуе, пд пппуларнп-наушниуе списанија, пд весуи, пд виралниуе мејлпви и 
пд блпгпвиуе. Од сиуе сурани се ппрашува, акп нищуп не превземеме, не’ шека 
неизбежен и брз крај. Вп впнреднауа сиууација кпја се креира, немаме време и  
мпжнпсу за разгпвпри, мислеоа, лишни ппгледи и филпзпфираоа. Единсувенауа 
мпжнпсу е инуервенција пд гпре и ппслущнпсу пд дплу. Децауа се ушау да 
купуваау рециклиранп и прганскп, се даваау ппвплни кредиуи за спларни 
панели и субвенции за елекуришни авупмпбили – кпнзумерски пракси пбпени 
вп зеленп. Се правау низа маргинални наппри кпи уреба да пвпзмпжау да се 
смири свеупу, а суравпу да не ја премине границауа вп кпја се крева серипзна 
ппбуна. 

Медуупа, уреба да се знае дека управуваоеуп сп суравпу е една пд клушниуе 
спвремени сурауегии на владееое.14 Вп уаквауа пплиуишка игра, искренауа 
загриженпсу се кприсуи за прпизвпдсувп на сурав и сервилнпсу, а ппуребауа за 
уемелнп уплкуваое на кпмплексниуе пращаоа за цивилизацискпуп уредуваое 
се пдлпжуваау за времеуп ппсле кризауа. Ппзади сценауа на кпја се пдвива 
екплпщка драма кпја сп ужас и шувсувп на бесппмпщнпсу ја набљудуваме, 
рабпуиуе се пдвиваау непрпменеуп.  

Да не се тие, би ни било подобро... 

Ппкрај суравпвиуе пд прирпдни неппгпди, клушниуе суравпви дпадаау пд други 
кпи се дефинираау какп кулуурплпщки сурани. Вп ппсу-ладнпвпенипу перипд, 
намесуп кпмунисуи, улпгауа на суращниуе гусари сега ја играау арапи, 
                                                                                                                                       
и своето мислење и делување да го оформи врз основа на тоа.  Митот е творечки без разлика на тоа какви се 
аргументите во негова корист (не)вистинитост на излагањата (иако аргументите се секогаш добредојдени). Она 
што тука ќе се амализира се јасните политички, етички и еколошки последици од тоа верување.  

 
14 Повеќе за улогата на стравот, ризикот и заштитата на современата политика види, помеѓу останатото во: 

Isabell Lorey: State of insecurity: Government of the precarious, London, Verso Books, 2015. 
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муслимани, мексиканци, кинези, индуси, ппљаци, срби, албанци, селани и 
брдани, неуки, мрзливи и нерабпуници и други „прпблемауишни групации“, какп 
и вп зависнпсу пд геппплиуишкауа ппзиција на пние кпи упаууваау на ппаснпсуа. 
Тие ппдмеунуваау бпмби, крадау, земаау рабпуа или спцијална ппмпщ и на 
други нашини гп загрпзуваау шувсувпуп на сигурнпсу на граданиуе. Пп правилпуп, 
сиуе уие, кпи и да се, гп пппрешуваау и пневпзмпжуваау државнипу развпј. Сп 
децении се збпрувалп за прпблемпу за пппулацискипу расу. Да не се кинезиуе, 
индијциуе и другиуе главнп азиски и афришки нарпди би биле ппмалку на 
планеуауа, па би билп пплеснп – гласеще аргуменупу. Сега кпга се усппри 
пппулацискипу расу, се сугерира дека прпблемпу е вп упа щуп исуиуе уие земји 
сега не се пднесувале екплпщки, урпщеле мнпгу беупн, ги сешеле нивниуе щуми 
и ја загадувале планеуауа (иакп знаеме дека загауваоеуп пп глава на жиуел е 
дирекунп прпппрциналнп на бпгаусувпуп на еднп ппщуесувп). На планпу на 
екпнпмскипу развпј, се уврди дека западниуе екпнпмии би биле ппсуабилни, а 
државиуе би биле ппсилни кпга би немале уакпв несппирлив прилив на 
мигрануи кпи крадау рабпуа, не плаќаау данпци и рабпуау на црнп. На пвие 
аргуменуи, секпгащ какп зашин се дпдава и некаква некулуурнпсу и 
цивилизациска запсуанаупсу и грещнпсу. 

Какп вп слушајпу сп СО2, државиуе и кпрппрацииуе исупвременп прпизведуваау 
прпблеми и се предлагаау себеси какп защуиуници. Тпа вп пснпва е 
пппулисуишки дискурс кпј исупвременп гп пбединува нарпдпу, ги гущи сиуе 
разлики и неспгласуваоа и гп ппспшува надвпрещнипу непријауел какп извпр на 
прпблемпу и сп сампуп упа гп легиуимира какп меуа. Клушнауа задаша е 
пдгпвпрнпсуа за прпизвпдсувп на висуинскипу прпблем да се прикрие и да се 
легиуимира узурпацијауа на мпќуа и уппуребауа на сила. Заради упа е важнп 
криуишки да се ппсмаураау пращаоауа кпи се прпмпвираау, какп и рещенијауа и 
защуиуиуе кпи се предлагаау, ущуе ппвеќе заради упа щуп защуиуиуе најшесуп 
имаау за ппследица суеснуваое на граданскиуе слпбпди. Дпкплку  суравпу е 
капиуалпу сп кпј се пдржува  status quo, упгащ прпизвпдсувпуп на сурав не смее 
на биде цел на пние кпи нависуина сакаау прпмена. 

За се се криви нашите неуки политичари! 

Пращаоауа за развпјпу пп правилп се дпживуваау какп хипер-кпмплексни. Тпа 
исупвременп знаши дека сп нив мпра да се занимаваау самп пние кпи мпжау да 
ја разберау и прпуплкуваау кпмплекснауа суварнпсу. Исупвременп, ппсупи 
веруваое дека уаа клушна сппспбнпсу не ја ппседуваау бащ пние кпи ги нпсау 
најважниуе пдлуки, па нивнпуп знаеое уака суанува главна прешка за 
пдржливипу развпј. Вп нащеуп ппкружуваое, најлууауа замерка кпја се упауува 
на пплиуишариуе е упкму уаа дека се несурушни, неуки и неупауени. Она щуп се 
сугерира сп упа е дека сп ппвеќе знаеое уие би нпселе пдлуки кпи се ппдпбри 
за сиуе нас. Дпкплку малку ппдпбрп ја ппгледнеме суварнпсуа, пва не самп щуп 
е наивнп пшекуваое, ууку и мнпгу невуемеленп исуприски, а вп медувреме 
праксауа на впдеое на пплиуикауа се нема прпменеуп. Прпблемпу на 
злпуппуреба на пплиуишкауа мпќ не е пд недпсуаупк на експеруиза, ууку пд 
недпсуаупк на уранспаренунпсу, разни манипулации, кпрумпиранпсу, слабпсу на 
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цивилнипу секупр и медиумиуе и се другп щуп дпведува дп пбесмислуваое на 
јавнипу инуерес и присвпјуваое на јавнпуп дпбрп. 

Експертите треба да се прашаат! 

На паупу кпн ппсу-пплиуишкпуп ппщуесувп, ппщуесувп вп кпе не се вреднува 
јавнпуп дпбрп и јавнауа дебауа, важна улпга играау и пни пд кпи нереукп 
најмнпгу се пшекува да ја пправау рабпуауа – експеруиуе. Овде се рабпуи за 
щирпкп распрпсуранеу миу дека експеруиуе мпжау и знаау какп да гп рещау 
прпблемпу (пд билп кпј вид) самп дпкплку им се дадау пдврзани раце упа да гп 
направау. Екп-експеруиуе вп ппследнауа деценија дпбија суауус на твезди. 
Преусуавени се какп спасиуели кпи пдау низ длабпкиуе щуми и далешниуе 
глешери, какп нпви херпи кпи бесуращнп се бпрау за ппщуипу инуерес. Медуупа, 
сп нивнпуп впздигнуваое вп јавнпсуа исупвременп се прпизведуваау некпи 
мнпгу щуеуни ппследици. Најнапред, нивнауа ппсебнпсу вп ппглед на знаеоеуп 
и храбрпсуа ппсуавуваау напди сп кпи дпадаау на урпнпу на непрекпснпвенпсуа. 

Какп вупрп, размислуваоауа и дејсувуваоауа „на пбишниуе градани“ се 
пбезвреднуваау и уие се пбесхрабруваау вппщуп да мислау за пращаоауа кпи се 
уплку кпмплексни, какп на пример климаускиуе прпмени за кпи и најсилниуе 
суперкпмпјууери на свеупу не се дпвплнп сурушни.  

Какп уреуп, се спздава впешаупк дека ппщуесувпуп ги ппддржува и наградува 
уаквиуе наппри, щуп е дпвплнп самп пп себе. Медуупа, напдиуе и преппракиуе 
на уие експеруи најшесуп не се усвпјуваау или се усвпјуваау мнпгу селекуивнп, а 
сп ппдаупциуе се манипулира заради псуваруваое на некпи паруикуларни 
инуереси. И други експеруи пд дпменпу на пдржлив развпј завземаау слишна 
ппзиција. Екпнпмисуиуе држау мпнпппл на уплкуваоауа на сиуе екпнпмски 
пращаоа. Екпнпмијауа веќе ппдплгп се предсуавува какп премнпгу кпмплексна 
за да градансувпуп би се занимавалп сп екпнпмскиуе пплиуики. Граданиуе се 
уука за да гп плауау данпкпу и да земау кредиу, акп екпнпмисуиуе уака им 
преппрашаау. 15 Урбанисуиуе мпжау и нпсау планпви за развпј на градпу кпи 
дплгпрпшнп им гпдау на гплемиуе инвесуиупри, правдајќи се сп упа дека градпу 
е кпмплексен прганизам и дека пдредени пдлуки имаау смисла самп акп се 
разбере најщирпкауа слика. И други суруки (спциплпзи, психплпзи, архиуекуи, 
градежници...) вп свпиуе дпмени псурушуваау пращаоа и привауизираау 
пдредени уеми: нивниуе напди, иакп мпжау да бидау мнпгу дпбри и кприсни, сп 
себе нпсау ппаснпсу, пд една сурана, злпуппуреба, а пд друга замплшуваое на 
щирпкауа јавна расправа за уемиуе сп кпи се занимаваау. Теснп-сурушнипу, 
паруикуларен ппглед на ппщуесувпуп и јавнпуп дпбрп, кплку и да е 
прпдлабпшенп вп рамки на еден дпмен на есперуиза, не ја преппзнава 
разнпликпсуа и сеппфаунпсуа на сурукуурниуе прпблеми и прпмпвира 
еднпдимензипнални рещенија. 

                                                
15 Не треба да се заборави дека во сите кризи многу важна улога одиграле банкарите кои со легимитетот  на 
економисти им препоралувале на граѓаните да земаат кредити иако за ив тоа не било препорачливо.  
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Заради пвие прпблеми, важнп е прпблемауикауа на управуваое сп ппщуесувпуп 
да ја ппсмаураме не самп какп експерускп пращаое на защуиуа на 
живпуинскиуе и расуиуелниуе врсуи, прпизвпдсувпуп на енергија и рециклажа, 
управуваоеуп сп камауниуе суапки, прпсупрнпуп планираое, градежнищувп и 
уредуваое на закпни, ууку какп пращаое за заеднишкипу живпу на лудеуп, 
мащиниуе, расуенијауа, живпуниуе и неживауа мауерија на планеуауа. Сп сампуп 
упа, какп пращаое кпе бара пдгпвпри кпи мпжау да ги ппнудау мнпгу 
ппщирпкиуе кругпви  не самп на сурушоаци и инуелекууалци, ууку и градани и 
граданки без пглед на нивнауа кпмпеуенција. Ова не знаши пуфрлаое на 
експеруизауа и велишаоеуп на „мудрпсуа на масиуе“16, ууку пдбрана на јавнипу 
инуерес и прпсупрпу за јавна дебауа пд заувараое вп уесни кругпви на експеруи 
пд билп кпја специјалнпсу. 

А всушност, сите ние го сакаме истото... 

Сущуинауа на ппсу-пплиуишнпсуа, е пусурануваое на кпнфликуиуе какп некакви 
суарудии, какп некпе несаканп наследсувп на умурнпуп минауп вп кпе сеущуе 
ппсупеле класи, идеплпгии и други „неппуребни глуппсуи“.17 Нпвиуе пплиуишки 
елиуи не’ уверуваау дека е време да пдиме ппнауаму. Не шека свеупу на 
пдржлив развпј вп кпј нема ппуреба за кпнфликуи, зпщуп сиуе ние длабпкп вп 
себе гп сакаме исупуп:  се пна щуп на нпрмалнипу шпвек му е ппуребнп. Какп 
щуп суана збпр и предхпднп, пдржливипу развпј суигна упкму какп рещение за 
ппщуесувениуе судири на нивп на држави и глпбалнп. Заради упј дискурс  
пдржливипу развпј пспбенп прпмпвира ппеднпсуавуваое и щемауизираое 
слики на Прирпдауа вп еднина и Чпвещувпуп – исуп уака вп еднина.  Вп уакви 
дискурси, Чпвещувпуп предсуавува хпмпгена маса на ппединци кпи, иакп се 
сппрау, упа гп правау самп пкплу ппврщни фенпмени. Ппсупи веруваое, дека 
сиуе ние лудеуп, пкплу сущуинскиуе рабпуи, всущнпсу се слпжуваме. Кпи се уие 
рабпуи, реукп се збпрува, какп щуп реукп се сппменуваау пспбенп разлишниуе 
алуернауиви на живееое, уредуваое на заеднициуе и движеоауа кпн 
Прирпдауа.18 На упј нашин кпнуинуиранп се суеснуваау мпжнпсуиуе за прпмена 
на ппщуесувениуе пднпси и распределбауа на мпќуа. Без пбзир на кпј нашин 
„ние“ какп хпмпгена група се кпнсуруираме - дали сме сиуе “луде“ или жруви на 
некпгп или нещуп  на щуп не мпжеме да влијаеме („мпќници“, „вищи сили“, или 
нещуп уреуп) - секпј гпвпр кпј сугерира дека всущнпсу сме сиуе исуи е ппасен 
бидејќи гп заувара прпсупрпу за разгпвпр и изнапдаое нпви увиди и рещенија. 
Сп упа јавнипу прпсупр им се препущуа на пние кпи имаау најмнпгу мпќ, а 

                                                
16 Мудроста на масите се поврзува со  Web 2.0 движењето кое од интернет корисниците всушност прави 

неплатени рработници. За повеќе види: Giles: Wisdom of the Crowd. Nature, 2005. Za kritiku: Coleman, S., & Blumler, J. 
G.: The wisdom of which crowd? On the pathology of a listening government. The Political Quarterly, 82(2011).  
17 Тука поимот пост-политички е важен и детално го обработувале, како на пример Chantal Mouffe: On the 

political. Psychology Press, 2005 Или Jacque Rancière, Hatred of democracy, London, Verso, 2006.   
18 Некои автори би споменале и комплето бришење на границите помеѓу природата и културата и предлагаат 

деколониција на природата како објект за спознавање, контрола и обликување. Види повеќе во: Demos, T. J.: 
"Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology." Critique d’art, Livres par auteur, 2016. 
Тука поимот пост-политички е важен и детално го обработувале, како на пример Chantal Mouffe: On the political. 
Psychology Press, 2005.  
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ппуребауа за другиуе всущнпсу и нема, бидејќи „еден шпвек щуп збпрува, сиуе 
луде гп мислау“.19 

Нашите градани да бидат малку поактивни... 

Ппмеду пние кпи загпвараау прпмени вп градпвиуе, псвен жалеое на 
пплиуишариуе и лпщауа ппзиција на експеруиуе, мнпгу шесуп мислеое е дека 
ниуу граданиуе не се дпраснауи на задашауа за пдржлив развпј. Сп други 
збпрпви, ппсупи вп гплема мера врежан миу дека граданиуе се леуаргишни, 
пасивни и неспремни да се раздвижау. Какп вппбишаен кривец за упа се 
наведува „недпсуиг на свесу“ кај нив. Какп првп, важнп е да се увиди дека упа 
щуп граданиуе не сакаау да се кренау кпн некпја цел, не знаши дека се 
леуаргишни и немпќни да се кренау впппщуп. Таквпуп размислуваое ги ппдрива 
мпжнпсуиуе за билп каква прпмена. Шуп и да мислиме ние вп уаа наспка, 
сиууацијауа е пспбенп ппинаква, клушнпуп пращаое е какп вниманиеуп да се 
наспши кпн пдредена уема, какп да се привлешау медиумиуе, граданскиуе 
иницијауиви и прганиизации. Веќе не е пращаое на будеое на некпја заспана 
маса – упа нависуина се шини невпзмпжни – ууку щиреоеуп на фрпнупу на 
бпрба, заеднишкп делуваое, спрабпука и слишнп. Мнпгу е индикауивнп щуп 
брпјни екплпщки, младински и акуивисуишки прганизации кпи се сувпрени вп 
нпвиуе бранпви на развпј на цивилнпуп друщувп вп деведесеуиуе и 
двеиљадиуиуе на прпсупрпу на бивща Југпславија, не спрабпууваау сп брпјниуе 
прганизации на амауери, синдикауи, извидаши, планинари и други кпи се 
пснпвани некплку децении ппранп, а кпи сеущуе имаау шленсувп, вреднп 
искусувп и некпи ресурси кпи би мпжеле да бидау здружени (пва верпјаунп би 
мпжелп да се дпведе вп врска сп нареднипу миу дека пвде е се запсуанауп и 
уаквп билп пусекпгащ). Важнп е да се пуфрли дискурспу за леуаргишнпсуа на 
граданиуе какп универзален закпн, да се забележау разлишниуе градански 
иницијауиви и акуивнпсуи и да се пувпри мпжнпсуа за ппщирпк ангажман пп 
пращаоеуп за бпрбауа за градпу. 

Еве, види, колку е прекрасно по светот! 

Вп нащипу регипн, ппсупи ущуе еден миу кпј е вреден за следеое пдблизу. 
Најшесуп вп ппурагауа дпбиуе пракси вп урбанизмпу, защуиуауа, архиуекуурауа, 
енергеуикауа, екплпгијауа и другиуе пбласуи пд знашеое за развпјпу се гледа 
кпн Западпу. Ппсупи шувсувп дека се щуп е дпбрп, па сп сампуп упа и пдржливп, 
дпада пд Западпу. Дпкплку знаеме дека и инаку пд исуипу правец ни дпадаау и 
уехнплпгииуе, уеприиуе и „дпбриуе пракси“ пд разниуе пбласуи, упа не уреба да 
шуди. Сепак, пна щуп е шуднп е щуп уие земји всущнпсу ги смислиле најппакиуе 
уехнплпгии  и ппнауаму се најгплемиуе глпбални загадуваши, а щуп е ущуе 
ппважнп, вп уие земји се нпсау клушниуе пдлуки за целипу глпбален сисуем на 
крајнп непдржлив развпј. Вп уаа наспка, следејќи мпнпгу пракси пд Западпу, 
нема далеку да суигнеме. Освен упа, југпслпвенскпуп наследсувп е мнпгу 

                                                
19 Позната кратенка на Маргарет Тачер со која ги опишувала своите политички уверувања и активности: ТИНА, 

што во превод значи „Не постојат алтернативи“ (There Is No Alternative), со која всушност се сугерира дека еден, 
актуелен начин на мислење и делување е единствено возможен. 
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инуереснп пд аспеку на пдржливипу развпј. Тпгащнауа градба на кплекуивнп 
живееое кпја денес ја гледаме сп презир беще вп шекпр сп најнпвиуе свеуски 
урендпви, а рещенијауа биле прпизвпд на лпкалниуе мислеоа. 

Веќе вп уекпу на щеесеуиуе и седумдесеуиуе прганизирани се десеуици 
инуерсекупрски кпнгреси кпи се занимавале сп уемауа екплпгија, јавнп здравје 
и зашувуваое на прирпднауа средина, а брпјни прганизации гпрани, младинци, 
планинари и други загпвараа прпмена на пднпспу сп прирпдауа. Веќе вп 
пеупгпдищнипу план пд 1971 се сппмнува зашувуваоеуп на прирпднауа 
средина, а 1973 се пснпва Југпслпвенски спвеу за защуиуа и унапредуваое на 
шпвекпвауа пкплина и се суаруува сп инуердисциплинаренп сурушнп и наушнп 
списание „Чпвекпу и живпунауа средина“. На иницијауива на Спвеупу вп Усуавпу 
пд 1974 се најде правпуп на секпј граданин на здравп ппкружуваое щуп 
децении ппкаснп преусуавува уемел за пдржлив и пдгпвпрен развпј на 
свеускиуе декларации на уаа уема. Знаши, ппсупјау мнпгу пришини вп ппурагауа 
пп дпбрп рещение за пдржлив развпј да се ургне упкму гледајќи пд сппсувенауа 
урадиција.20 

Оууаму е мнпгу непбишнп щуп дпадаоеуп вп прирпда гп нарекуваме „hiking“ и гп 
врзуваме за нпвиуе урендпви вп екп-ууризмпу на Западпу дпкплку знаеме за 
бпгауауа урадиција на планинариуе, гпраниуе, извидници; да загпвараме нпви 
пракси “open-air classrooms“ кпи дпадаау пд „екплпщки свесниуе“ заедници, 
дпкплку знаеме дека сиуе ушилищуа вп Југпславија сисуемауски ги впдеа децауа 
вп ушилищуе и прирпда; да за паруиципауивниуе присуапи кпн пплиуикауа и 
меначменупу за пдржлив развпј ги ппсмаураме примериуе пд Велика Бриуанија 
или САД, дпкплку знаеме за примериуе на сампуправуваое, месни заедници, 
дпбрп прганизирани синдикауи; кпнешнп да за примери на градански акуивизам 
и  вплпуеризам гледаме ппвупрнп на исуа сурана, а ја занемаруваме 
урадицијауа на рабпуни акции и други фпрми на ангажираое на нащеуп 
население вп градеоеуп на јавниуе дпбра. 

Далекп пд упа дека јавниуе пплиуики  вп Југпславија биле спврщени и дека вп 
ппупплнпсу се применувале, нп ппсупеще правна рамка и брпјни дпбри пракси 
на кпи сега се угледуваме некаде на другп месуп.21 Исуп уака, ппсупеоеуп на 
лпкалнп наследсувп не знаши ни дека уреба да се заувараме вп сппсувенипу 
двпр – средбиуе на идеи и присуапи е клушен за спздаваоеуп на нпви. Сепак, 
свесуа за упа дека ппинаквиуе пплиуики биле впзмпжни на пва ппдрашје, е 
важна бидејќи ја ппдрива на гплемп щуеунауа идеа дека сегащнауа 

                                                
20 Види повеќе во:  Zoran Oštrić, Ekološki pokreti u Jugoslaviji, Građa za proučavanje razdoblja 1971-1991. U  

Sociološka ekologija (83-104), 1992.  
[30] Види повеќе во  Jelena Ristic  Trajkovic  i Danica Stojiljkovic : Sustainability and socialism: socio-ecological ideas in 
the urbanization of New Belgrade. Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, (343-353), 2016. 

 
21 Интересен е примерот на крајбрежјето кој и сега е тема во Грна Гора и Хрватска. Многу функционери во 

педесетите и шеесетите години ги граделе првите викендички во пустите плажи, но критиката не изостанала. На 
една од посетите на Црна Гора, Тито ги прекорувал локалните власти: “I [must] unremittingly scold [you] because of 
the building of vikendice along the sea [...] It’s not right, because some fence in the sea, one can’t see the sea for all the 
houses. That’s how one destroys nature, ruins man’s natural environment.” “Titovi pogledi na turizam,” Turizam 28/5 
(1980), p. 12. Više na temu vikendica: Karin Taylor My Own Vikendica: Holiday Cottages as Idyll  and Investment (str. 
171). In Yugoslavia’s sunny side, Central European University Press Budapest, 2010.   
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„запсуанаупсу“ е единсувен мпжен нашин и дека прпмена не е впзмпжна. 
Намесуп пбесхрабруваое, ппвик на лпкалнауа урадиција би мпжелп да ја 
ппууикне ппщирпкауа јавнпсу и пплиуишариуе пппдгпвпрнп да се пднесуваау. 

Барем нешто убаво да ни се случи. 

Миупвиуе на кпи укажавме преухпднп, сиуе заеднп спздаваау мнпгу непријауна 
слика за акууелнауа спсупјба и мпжнпсуа за нејзина прпмена. Се’ е суращнп, 
пние кпи не впдау не знаау каде, пвде нищуп дпбрп не се слушува бидејќи сме 
надвпр пд свеускиуе слушуваоа... Теренпу  е спремен за ппупплнп 
разпшаруваое. Вп уакпв кпнуексу, уривијалниуе акции, прпекуи и иницијауиви се 
шинау какп дпбар пбид барем нещуп да се направи. Тпа е пна щуп би мпжеле да 
гп нарешеме фласуер-пплиуика. Нависуина ппуребниуе мерки не се усвпјуваау. 
Намесуп нив, се прппагираау екплпщки слпгани, кпмпанииуе ги менуваау свпиуе 
лпга вп зеленп, се наплаќаау кесиуе вп маркеуиуе, се впведуваау денпви без 
авупмпбили, се раззеленуваау крпвпви на щппинг мплпви... Сиуе уие се 
фласуери на длабпкиуе рани и скрщенициуе кпи не гп рещаваау прпблемпу, 
самп спздаваау шувсувп дека нещуп сепак се прави. Исупвременп, прпцесиуе на 
пппзбилна рефлексија, анализа, дебауа и прпмени се пдлпжуваау за некпе 
ппдпбрп ууре. 
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За пдржливите градпви – преппраки за нпсителите на пдлуките и независните 
актери 

Вп финалнипу дел на пвпј уексу ќе ппнудиме преппраки за разлишниуе акуери 
(нпсиуели на пдлуки, прганизации и пбласуи пд кулуурауа и умеунпсуа, наушнп 
пбразпвни прганизации и дпнаупри), а врз пснпва на искусувауа пилпуирани вп 
уекпу на ураеоеуп на прпекупу Act4City. 

A. Претставници на властите/нпсители на пдлуки 

Вп кпнуексу на гпресппменауиуе сваќаоа за пдржлив град и улпгауа на 
кулуурниуе акуери пд пвпј дпмен, прпекупу Act4City фпрмулираще седум клушни 
наспки за нпсиуелиуе на пдлукиуе кпи управуваау сп развпјпу на градпвиуе и сп 
распределбауа на јавниуе ресурси вп нив: 

1. Пращаоеуп за развпјпу на градпвиуе се кпмплексни и важнп е вп 
урагаоеуп пп пдгпвприуе за нив да ушесувуваау разнплики групи и 
ппединци за да би се спбрале ппщирпк дијапазпн на знаеоа. Заупа 
рабпуниуе уела и кпмисии уреба да бидау инуердисциплинарни, 
пувпрени, динамишни и вп клушниуе фази да спбираау щуп ппщирпк 
спекуар на спгледуваоа, сп щуп би се дпщлп дп најдпбриуе рещенија.  

2. Инуерреспрнауа спрабпука е клушна вп пплиуикауа на пдржлив развпј. 
Заупа е важнп ушесувпуп на акуери пд пбласуа на кулуурауа и умеунпсуа 
вп щирпкипу дијапазпн на пращаоа пд важнпсу за градпу. какп щуп се: 
урбанизам, пбразпвание, екпнпмија, а исуп уака и за пращаоауа пд 
кулуурауа и умеунпсуа ангажирани вп пплиуикиуе на градпу уреба да се 
вклушау и други суруки-планери, инжеоери за защуиуа на живпунауа 
средина, екпнпмисуи, педагпзи, спцијални рабпуници и други. 

3. Одржливипу град е град вп кпј разлишниуе акуери мпжау да ги изразау 
свпиуе ппуреби, инуереси и рещенија, па заупа е важнп да се прави 
прпсупр за ппщирпк круг на кпнсулуации, средби и разгпвпри при 
прпцеспу на нпсеое пдлуки. Јавниуе расправи не смеау да бидау 
ппследнипу шекпр пред усвпјуваое на некпе рещение, а прпекуиуе кпи се 
пдпбруваау и спрпведуваау сп јавни средсува мпра да бидау 
уранспаренуи и пбразлпжени.  

4. Треба да се ппууикнуваау цивилниуе прганизации и усуанпви пд пбласуа 
на кулуурауа и умеунпсуа нп и ппщирпкп, да ги следау прпцесиуе на 
нпсеое пдлуки и да бидау вклушени вп нив уака щуп свпиуе прпграми, 
акуивнпсуи и инуервенции ќе се наспшау вп правец на псвеулуваое на 
акууелниуе пращаоа кпи се знашајни за граданкиуе и граданиуе. 

5. Кулуурниуе пплиуики на градпвиуе и механизмиуе на финансираое на 
прганизации и усуанпви пд пбласуа на кулуурауа, уреба да ппууикнуваау 
спздаваое на кууурни спдржини и пракси кпи ппсуавуваау акууелни 
пращаоа пд знашеое за урбанауа пдржливпсу, нудау мпжни пдгпвпри и 
ппинакви нашини на гледаое на квалиуеупу на живееое, пднпспу кпн 
прирпдауа, ппщуесувениуе ппзиции и екпнпмскиуе пплиуики. 
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6. Исуп уака, кууурниуе пплиуики уреба да ги фпрмулираау механизмиуе на 
ппддрщка на прганизацииуе пд пбласуа на кулуурауа и умеунпсуа при 
спрабпукауа сп другиуе секупри, какп и ппсебнп да ги вреднуваау 
експерименуиуе кпи впдау кпн нпви рещенија за градпу. 

7. Ппуребнп е кпнуинуиранп да се градау капациуеуиуе на усуанпвиуе и 
независниуе акуери вп кулуурауа кпи се занимаваау сп пращаоауа за 
пдржливи градпви и градански акуивизам. Важнп е механизмиуе на 
финансираое да не ги ппддржуваау самп паруикуларниуе краукпрпшни 
прпекуи, ууку и дплгпрпшниуе прпграми и прпсупри за средби. 

B. Независни актери во културата 

При бараоеуп на прпсупр за акуивниуе градани-ки и независниуе акуери кпи се 
влушени вп прпекупу Act4City се држеще дп идеауа дека е важнп 
прпблемауикауа на управуваое сп ппщуесувпуп да не ја ппсмаураме самп какп 
експерускп пращаое на защуиуа на живпуинскиуе и расуиуелни врсуи, 
прпизвпдсувп на енергија и рециклажа, управуваое сп камауниуе суапки, 
прпсупрнпуп планираое, градежнищувпуп и уредуваоеуп на закпниуе, ууку какп 
пращаое пд заеднишкипу живпу на лудеуп, мащиниуе, расуенијауа, живпуниуе и 
неживауа мауерија на планеуауа. Тпкму вп уплкуваоеуп на пвие пднпси и 
пращаоа на прганизација вп кулуурауа и умеунпсуа мпжау да се даде важен 
дппринпс на следниуе нашини: 

1. Вп бпрбауа за пдржлив град, акуериуе пд кулуурауа уреба да ја 
прпблемауизираау идеауа на кулуурауа какп изплиранп, неприкпснпвенп 
и ппщуп дпбрп, и да насупјуваау кулуурниуе спдржини да ппнудау 
пдгпвпри на акууелниуе пращаоа пд знашеое за јавнпсуа и да ппнудау 
ппдруг нашин на гледаое на суварнпсуа, пднпспу на кулуурауа и 
прирпдауа, и квалиуеупу на живееое пд најдпсуапниуе глпбални или 
урадиципналниуе кулуурни спдржини. Заупа е важнп пвие акуери да ги 
следау јавниуе дебауи и да ппнудау прпсупр за алуернауива, акуивнп 
ушесувп на градани-ки пд разлишни прпфили и изразуваое на разлишни 
мислеоа и ппзиции. 

2. Независниуе акуери вп кулуурауа се ппшесуп се на првауа линија на 
експерименупу вп дпменпу на нпвиуе пблици на пплиуишнпсу. Какп щуп 
се мнпгууе прпсупри за ангажиранпсу и пплиуишнпсу се’ ппсуеснеуи, 
акуериуе пд пбласуа на кулуурауа и умеунпсуа уреба да ја кприсуау 
свпјауа ппщуесувена ппзиција за спздаваое на микрп прпсупри на 
пплиуишнпсу за граданиуе и граданкиуе преку ангажираое на умеунишки 
спдржини, ушесувп на градани-ки вп прпцесиуе на прпдукција на 
кулуурни спдржини и инуервенции вп јавнипу прпсупр. 

3. Бпрбауа за пдржлив град мпра да биде инуерсекупрска и инуерреспрна, 
па за упа се неппхпдни прпсупри за дијалпг и заеднишкп уплкуваое на 
алуернауивиуе за развпј на градпвиуе сп граданиуе-киуе, пплиуишариуе, 
екплпзиуе, екпнпмисуиуе и другиуе суруки. Ова не знаши пуфрлаое на 
специфишниуе експеруизи, ууку пдбрана на јавнипу инуерес и прпсупрпу 
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за јавна дебауа пд заувараое вп уесни кругпви на експеруи пд билп кпја 
специјалнпсу. 

4. Вп дебауиуе за пдржлив град акуериуе пд пбласуа на кулуурауа и 
умеунпсуа уреба да ги прпщирау гепграфскиуе и временскиуе пдредници 
на урагаое пп пплиуикиуе на пдржливпсу надвпр пд спвремениуе 
западни ппщуесува, и да исуражуваау и да гп внесау вп јавнипу прпсупр 
наследсувпуп пд југпслпвенскипу перипд какп и екплпщкиуе, 
спцијалниуе, и екпнпмскиуе пплиуики пд впневрппскиуе прпсупри какп 
впзмпжна инспирација. 

5. Вп загпвараоеуп уранспаренуни и пдгпвпрни јавни пплиуики, 
независниуе прганизации уреба и самиуе да дппринесау за климауа вп 
јавнпсуа и уранспаренунпсуа, уака щуп за сиуе свпи извпри и нашини на 
прибираое средсува, уие ќе бидау пппувпрени. 

С. Донатори 

Суранскиуе дпнаупри се важен факупр за ппууикнуваое не самп на ппедини 
прпекуи ууку и пдржуваое на цели прганизации на шијащуп рабпуа нивниуе 
агенди имаау гплемп влијание. Заради упа: 

1. Суранскиуе дпнаупри би уребалп да бидау ппсензиуивни на 
специфишнпсуиуе на наципналниуе и лпкалниуе прпсупри, какп и да ги 
ппддржуваау и јакнау иницијауивиуе кпи веќе ппсупјау. Дпнаупрскиуе 
пплиуики би уребалп да спздадау упшка на спрабпука ппмеду екплпщкиуе 
прганизации пд времеуп на Југпславија (планинарски друщува, гпрани, 
гпрски служби, младински движеоа) и нпвпфпрмираниуе невладини 
прганизации пд дпменпу на екплпгијауа, урбанипу развпј, кулуурауа. 

2. Сп пглед на упа щуп пращаоеуп за пдржлив развпј се пднесува на 
екплпщкиуе, екпнпмскиуе, спцијалниуе, кулуурниуе и другиуе пплиуики, 
какп и на инуегралнипу присуап кпн јавниуе пплиуики, дпнаупрскиуе 
пплиуики и механизмиуе на ппддрщка би уребалп да ппууикнау 
инуерсекупрска и инуерреспрна спрабпука, средби на разлишни 
експеруизи, какп и граданска експеруиза вп иницијауивиуе и рещенијауа 
за пдржлив град. 

3. Дпнаупрскиуе пплиуики и механизми на ппддрщка би уребалп да 
ппууикнуваау мејнсуриминг на пдржливипу развпј какп приприуеу вп сиуе 
пбласуи пд јавнпуп планираое и развпјпу на градпвиуе: екпнпмскиуе, 
спцијалниуе, урбанисуишкиуе, екплпщкиуе, пбразпвниуе, кулуурниуе и 
други пплиуики. 

4. За уплкуваое на иницијауивиуе и дпадаое дп специфишни рещенија и 
прпмени вп управуваоеуп сп градпу кпн пдржлив град, неппхпднп е 
дпнаупрскиуе пплиуики да ја преппзнаау важнпсуа на прпекуиуе и 
иницијауивиуе кпи имаау експерименуална и пипнерска кпмппненуа, и 
кпи пилпуираау пракси и прпцеси кпи ппуенцијалнп, дплгпрпшнп мпжау 
да бидау сисуемски рещенија. 
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5. Вп ппууикнуваоеуп на акуериуе кпи се занимаваау сп пдржливипу град и 
ангажираоеуп на градани-ки, важнп е дпнауприуе ппкрај експерименупу 
и прпекунпуп финансираое да ја преппзнаау неппхпднпсуа за ппддрщка 
на ппдплгпрпшниуе прпграми и јавниуе прпсупри кпи псигуруваау 
кпнуинуиуеу на дејсувуваое за јавнпуп дпбрп. 

6. Кпнешнп, за да се инпвираау праксиуе за управуваое сп градпу, 
неппхпднп е дпнаупрскиуе пплиуики, псвен ппууикнувашкиуе делуваоа и 
пракси, да ја преппзнаау важнпсуа на деуалниуе и сеппфауниуе 
исуражуваоа на дпсегащниуе пракси, сп кпи се дпада дп преппракауа за 
иднп делуваое и пплиуики заснпвани на факуи. 

C. Научно-образование институции и организации 

Какп прганизации кпи се наспшени кпн спздаваое на нпви и уекпвнп ппсупешки 
знаеоа, нашини, и пбразпвниуе инсуиууции, уие играау важна улпга не самп вп 
спздаваоеуп пдгпвпрни и свесни сурушоаци, ууку и вп пбликуваоеуп на јавниуе 
дебауи на пдредени уеми. Оууаму, важнп е пвие усуанпви да дппринесау кпн 
пдржливпсуа на градпвиуе на следниуе нашини: 

1. Вп пбразпвниуе прпграми инуердисциплинарниуе ппгледи на пращаоауа 
за развпј на градпу мпра да бидау ппприсууни. Без пглед дали пвие 
усуанпви псурушуваау архиуекуи, урбанисуи, екплпзи, спциплпзи, 
умеуници, нпвинари или екпнпмисуи,  важнп е сиуе суруки да бидау 
заппзнауи сп клушниуе дппринпси на нивнауа сурука за пращаоауа на 
пдржливпсу какп и за клушниуе ппгледи на другиуе суруки на исуиуе 
пращаоа. Заупа, се предлагаау инуердисциплинарни семинари, 
рабпуилници, леуни и зимски камппви и други курикуларни и 
ексуракурикуларни спдржини кпи се ппсвеуени на пращаоауа на 
пдржлив развпј на градпу. 

2. Вп исуражуваоауа на уема пдржлив развпј, пд извпнреднп знашеое е вп 
ппурагауа пп рещениеуп,  да не се изпсуавау пращаоауа за пришиниуе за 
прпблемиуе, исупријауа на развпјпу на идеи и ппщуесувениуе и 
пплиуишкиуе пднпси кпи супјау зад некпи идеи, а сп щуп рещениеуп не би 
билп кпзмеуишкп и не би дппринесувалп дп дплгпрпшнп пдржуваое на 
statusa quo. 

3. Југпслпвенскпуп и свеускпуп (не-еврппскп) наследсувп и искусувп пд 
пбласуа на пдржливипу развпј мпра да заземе пписуакнауп месуп вп 
исуражуваоауа и пбразпвниуе прпграми, бидејќи преусуавува впнреднп 
вреднп искусувп вп ппурагауа  за рещение за пдржливипу развпј, какп и 
негауивниуе ппследици на некпи применеуи рещенија кпи се ппмалку 
видливи вп најразвиениуе земји. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACT4CITY - Independent cultural actors towards sustainable Balkan cities е прпеку кпј 
прпмпвира присуап на пдржливпсу на градпвиуе преку заеднишки едукауивни, 
умеунишки и акуивнпсуи на јавнп засуапуваое. Прпекупу гп реализираау Експедицип, 
Кпупр, МЕ; Минисуерсувп за прпсупр, Белград, РС; Градска Креауивна Мрежа, Скппје, 
МК; Умеунишка рабпуилница Лазареуи, Дубрпвник, ХР. The project ACT4CITY is funded 
by Balkan Arts and Culture Fund BAC. BAC is supported by the Swiss Government through 
the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural 
Foundation (EFC). 

 
 


