
 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

 

Постдипломске академске студије 
Студијски  

програм: 

Други циклус 
 Мастер просторног планирања 

 

Назив предмета Финансирање регионалног развоја 
Шифра 

предмета 
Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПППМ12ФРР Обавезни 

предмет IX 2+2 6 

Наставнцици Проф. др Горан Поповић  
 
Условљеност другим предметима:  Облик условљености 
  
Циљеви изучавања предмета:  
Циљ предмета је упознавање студената са општим аспектима финансирања регионалног 

развоја у свијету, начинима финансирања Заједничке регионалне политике Европске уније, 

искуствима до којих се дошло у процесу имплементације регионалне политике Европске 

уније, упознавање са искуствима и изворима финансиранја регионалног развоја земаља које 

се налазе у фазама приступања ЕУ, са посебним освртом на финансирање регионалног 

развоја и имплементацију регионалне политике у БиХ и Републици Српској. 
Исходи учења (стечена зања): 
Исход предмета је оспособљеност студента да уочи и идентификује различите могућности 

и предности концепта регионалног развоја, а посебно начине његовог финансирања у 

Европској унији, БиХ и Републици Српској, али да уочене предности и практично 

искористи коришћењем средстава регионалних развојних фондова.    
Садржај предмета: 
Предавања: Теоријска питања и проблеми регионалне политикеи регионалног развоја у 

свијету, са посебним освртом на искуства Европске уније. Уочавање предности и 

недостатака централизованог и децентрализованог модела регионалног развоја са аспектом 

на финансирање и критеријуме додјеле средстава за финансирање регионалног развоја. 

Кључне институције имплементације и финансирања регионалног развоја. Упознавање са 

релевантним фондовима из којих је могуће финансирати регионалну компоненту (или је 

могућа комбинација са другим политикама): Кохезиони фонд, регионални фондови, Фонд 

за рурални развој, Аgenda 2000, SAPARD, ISPA, PHARE, CARDS, INTERREG, и други 

фондови. Могућности финансирања регионалног развоја и пракса у БиХ и Републици 

Српској. Савремени трендови финансирања регионалног развоја у вријеме глобализације.  



Вјежбе: упознавање студената са релевантном литературом у вези с теоријским и 

практичним питањима финансирања регионалног развоја, доступности фондовима, како у 

Европској унији, тако и у БиХ и Републици Српској. 
Методе наставе и савадавање градива: 
За предавања по одабраним поглављима и наставним јединицама ће се кориштити методе 
индукције, дедукције и компарације, те статистичке методе неопходне захтјевима 

савремене наставе. 

Настава вјежби одвијаће се ангажовањем и студената и сарадника, упознавањем адекватне 

литературе, анализом показатеља финансирања регионалног развоја, израдом 
одговарајућих семинарских радова и сл. 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 
Провјера знања: писмено и усмено. 

 
Похађање наставе 2 Семинарски 

рад 
20 Завршни испит 

Активност на настави 3 Колоквиј 15 60 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке:  Др Горан Поповић, редовни 

професор 
 


