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Циљ предмета 

Објашњење узорка и последица трансформације класичних сеоских насеља и феномена девастације, стагнације и 

развоја сеоских насеља и руралних подручја у новим условима, као и значаја ревитализације сеоских насеља и 

подручја. Анализа квалитативних и квантитативних промена у руралном простору. Стицање систематизованих 

научних знања о сеоским насељима и руралним подручјима (атарима, регионима), политици и стратегији руралног 

развоја, основним правилима планирања и актуелним моделима и програмима ревитализације сеоских насеља и 

руралних подручја у Србији и свету. 

Исход предмета  

Развој стваралачких способности и активног односа студената према политици руралног развоја, планским 

друштвеним мерама, интервенцијама и акцијама на пољу ревитализације или оживљавања појединих сегмената 

сеоских насеља и руралних подручја у Србији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Ревитализација сеоских насеља и руралних подручја; 2. Научни циљеви и друштвене потребе проучавања сеоских 

насеља и руралних подручја; 3. Рурална подручја и насеља према различитим типологијама (рурална подручја са 

ниском ефикасношћу пољопривреде; рурална подручја посебних функција; планинска, погранична и остала 

периферна рурална подручја...); 4. Проблеми развоја сеоских насеља и руралних подручја у Европи и свету (процес 

депопулације, расељавања и напуштања руралних насеља и подручја); 5. Проблеми развоја сеоских насеља и 

руралних подручја Србије; 6. Процес депопулације, демографско пражњење, уситњавање и расељавање сеоских 

насеља у Србији; 7. Регионалне развојне неједнакости и проблеми руралног подручја Србије; 8. Потенцијали 

сеоских насеља и руралних подручја у Србији; 9. Мрежа насеља на руралном подручју Србије и издвајање насеља са 

потенцијалном улогом развојних центара и носилаца просторне интеграције и трансформације руралних подручја; 

10. Сложеност односа урбаних и руралних подручја и насеља (међузависност, синергија); 11. Политика руралног 

развоја Србије и ревитализација сеоских насеља и руралних подручја; 12. Модели диверзификације пољопривреде и 

руралне економије; 13. Одржива пољопривреда и органска производња - агроеколошки услови; 14. Рурално 

планирање у функцији ревитализације руралних насеља и подручја – досадашњи и будући трендови; 15. Концепт 

одрживог развоја и ревитализација сеоских насеља и руралних подручја у Србији. Планска документа о руралном 

развоју Србије. 

Практична настава 

Обрада наставних тема кроз конкретне задатке за студенте. Појам, дефиниције и основне карактеристике села и 

руралних подручја; Аналитичко и критичко сагледавњe различитих детерминанти развоја села и руралних подручја; 

Типологије села и руралних подручја - индикатори; Рурални развој – појам и еволуција концепта; Модели развоја и 

ревитализације различитих типова села и руралних подручја; Планирање различитих типова села и руралних 

подручја; Мере и инструменти ревитализације; Методологија израде стратегије са програмом ревитализације 

сеоских насеља и руралних подручја на локалном нивоу. Атлас села Србије; Израда и одбрана семинарских радова 

на принципу ''студија случаја''. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе: Усмено излагање, дискусија и консултације, теренска метода, анализа и синтеза стања, 

илустративно-демонстративна метода. Модерни облици презентације путем мултимедијалних помагала (компјутера, 

видео пројектора и интерактивне ''smart'' табле). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 10 

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 


