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Циљ предмета: Упознавање са појмом и факторима регионалног развоја и инструментима планирања 

уравнотеженог одрживог регионалног развоја, посебно неразвијених подручја. Истицање значаја веће 

конкурентности региона и регионалне просторне интеграције у шире окружење. Осим просторног 

аспекта, инструменти планирања регионалног развоја обухватају и активности везане за  

нституционални, законодавни и стратешки оквир политике управљања регионалним развојем. Такође, 

студенти докторских студија ће бити упознати са теоријско-методолошком апаратуром планирања и 

програмирања развоја регионалне инфраструктуре као интегралне целине у оквиру структура и 

активности у простору. 

Исход предмета :  
Усвајање научно-апликативних сазнања везаних за проблематику планирања уравнотеженог, одрживог, 

регионалног развоја 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Ради постизања уравнотеженог просторног развоја, инструменти планирања обухватају сет питања у 

оквиру научне и стручне проблематике одрживог регионалног развоја, а своде на следећа: 

1.Појам регионалног развоја 

2.Критеријуми и принципи регионалног развоја 

3.Децентрализација, полицентрични развој и однос село-град у поцесу планирања просторног развоја 

4.Потенцијали простора Србије, као детерминанта одрживог регионалног развоја 

5.Проблематика регионализације у Србији 

6.Правци и приоритети планирања одрживог регионалног развоја Србије 

7.Институционални, законодавни и стратешки оквир политике регионалног развоја Србије 

8.Стратешко планирање и управљање регионалним развојем 

9.Место регионалне инфраструктуре у имплементацији стратешких (просторних) планова 

10.Процес просторне интеграције, као фактор регионалног развоја 

11.Реализација макро и микро економских мера у циљу постизања регионалног развоја 

12.Европски инструменти – фондови регионалног развоја 

13.Циљеви регионалне политике ЕУ 

14.Европска документа просторног развоја 

15.Перспективе просторног развоја ЕУ 

Практична настава: 

Вежбе прате ток теоријске наставе.-колоквијуми. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови:  

       0 
Предавања:  

        2 

Вежбе:  

    2 

Други облици наставе:  

               0 

Студијски истраживачки рад:  

                    0 

Методе извођења наставе: теоријска настава у учионици уз помоћ аудио виузелне опреме, практични  

                                                 примери из праксе кроз посете активним градилиштима у граду. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испт 25 

колоквијум-и 45 - - 

семинар - - - 

 


