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Назив предмета РЕВИТАЛИЗАЦИЈА РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПГО13РРП Изборни 7 2 2 
Наставник Др Мира Мандић, ванредни професор 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Услов за слушање предмета је одслушан предмет Географија насеља . Услов за 

приступање испиту је положен предмет Географија насеља . 
Одслушан и положен 

претходни испит 
Циљеви изучавања предмета: 
Усвајање научно-фундираних знања о карактеристикама руралног простора,  факторима развоја и могућностима 

валоризације. Комплексна анализа развојних ограничења,  развојних могућности  (природно-географска основа, 

становништво, насеобински систем, инфраструктура) у функцији ревитализације руралнних подручја 
Исходи учења (стечена знања): 
Усвајање релевантних и примјењивих знања о развојним могућностима руралних подручја.Усвојене методе  и 

технике истраживања у функцији валоризације и  инструменти функционалне организације и ревитализације 

руралног  простора у циљу смањивања развојних разлика. 
Садржај предмета: 
1. Појам и карактеристике руралног простора;Карактеристике проблемских подручја 
2. Карактеристике насеобинске мреже руралног простора Босне и Херцеговине (Републике Српске) 
3. Размјештај становништва и структурална обиљежја 
4. Карактеристике инфраструктурне опремљености руралног простора  БиХ (РС) 
5.Карактеристике привредног и социоекономског развоја БиХ (РС) 
6. Комплексна валоризација природногеографских и антропогеографских потенцијала руралних подручја 
7. Располагање природним ресурсима у функцији ревитализације руралних подручја 
8. Мјере демографске политике у функцији ревитализације руралних подручја 
9. Мјере правне, социјалне и економске политике у функцији ревитализације 
10.Физичка инфраструктура као инструмент ревитализације руралних подручја 
11.Друштвена инфраструктура као инструмент ревитализације руралних подручја и смаљивања развојних разлика 
12.Реорганизација мреже насеља у функцији ревитализације и развоја проблемских подручја 
13. Стварање психолошког и социјалног амбијента 
14. Улога државе и локалне заједнице у ревитализацији руралних подручја 
15. Стратегија руралног развоја Републике Српске, пракса уЕвропској Унији 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавање, теоријске вјежбе, теренско-практични рад, семинарски рад и консултације. Предавања: интерактивна 

настава 
Литература: 
1. Симоновић Ђ. и Рибар М. (1993), Уређење сеоских територија и насеља, Београд (одабрана поглавља) 
2. Степић М. и Јаћимовић Б. (2006), Основи аграрне географије, Земун  (одабрана поглавља) 
3. Мандић М. (2015): Геопросторне посљедице  развоја Републике Српске у контексту промјена у насеобинском  
    систему, Демографска политика РС- стварност и потребе, Научни скупови, књ. XXXIV, Академија наука и  
    умјетности РС, Бања Лука, стр. 53-70 
 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Похађање наставе - 5бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 15бодова; Усмени испит – 
60 бодова. 
Похађање наставе 2 Домаћи задатак Завршни испит 15 
Активност на настави 3 Колоквиј 20 60 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Мира Мандић, ванредни проф. 
 


