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Циљ предмета 

Упознавање студената са одрживим развојем као цивилизацијском опцијом даљег развоја, циљевима, принципима 
и компонентама одрживог развоја, методама планирања одрживог развоја, израдом програма и стратегија 
одрживог развоја, као и са примерима добре праксе применљивим у условима Србије, посебно на локалном и 
регионалном нивоу и у области руралног развоја, развоја области од значаја за заштиту природних и културних 
добара и сл. 

Исход предмета  
Оспособљеност за израду и имплементацију стратегија и програма одрживог развоја на локалном и регионалном  
нивоу, као и имплементацију екосистемског приступа као основе стратегије одрживог развоја. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Одрживи развој од филозофије до стратегије развоја света. Глобални, регионални и локални проблеми развоја. 
Методологија за имплементацију одрживог развоја. Принципи и критеријуми „одрживости“. Учешће јавности у 
планирању одрживог развоја. Екосистемски приступ у теорији и пракси. Програми одрживог развоја на локалном 
и регионалном нивоу. Изградња капацитета за одрживи развој. 
Практична настава 

Обука студената за имплементацију принципа одрживог развоја и израду стратегија, програма развоја и 
планирања на локалном и регионалном нивоу. 
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Број часова  активне наставе Осталичасови 

Предавања: 4 (60) Вежбе: 4 (60) ДОН: Студијско путовање 1 (15) СИР:  

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације и семинарски рад (студијски истраживачки рад).Студенти ће кроз вежбе 
савладати методологију израде основних истраживања дефинисаног руралног простора и локалног, националног и 
интернационалног амбијента за одрживи социо-економски развој изабране локалне руралне заједнице, а затим 
кроз студијски рад дати своје предлоге и решења за локални одрживи развој кроз израду стратегије и програма 
одрживог развоја.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 15 

практична настава 20 усмени испит 15 

Студијски истраживачки рад   40 .....  
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