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Назив предмета: Ревитализација пограничних насеља и регија (G513) 

Наставник: др Бојан Ђерчан 
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Број ЕСПБ: 6 
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Циљ предмета 

Стицање научних знања о феномену пограничних и трансграничних регија, упознавање са проблемима у 
пограничним срединама. Идентификација и анализа проблема и предлози решења. 

Исход предмета  

Oспособљавање студената да на основу стечених географских сазнања o пограничним насељима и регијама, 
управљају и планирају живот у пограничним срединама, да предвиде и трасирају промене у пограничним 
насељима, као и да пронађу могућа решења за неке од проблема у пограничним регијама. Развој креативних 
способности и активног односа студената према планским друштвеним мерама, интервенцијама и акцијама 
на пољу оживљавања насеља и територија у пограничним крајевима. Развој способности код студената за 
активно учешће у изграђивању одрживог развоја пограничних регија, унапређењу квалитета живота и 
решавању проблема са којима се сусреће становништво у тим регијама. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и дефиниција границе, функције граница, демаркација пограничног региона, појам пограничног и 
трансграничног региона, типови трансграничних региона, развој пограничних региона, појам и значај 
еврорегиона, појам пограничних насеља, дефиниција ревитализације пограничних насеља и регија, аспекти 
ревитализације пограничних насеља и регија (физиономски, демографски и функционални), актуелна 
ситуација у пограничним регијама, идентификација и анализа проблема у пограничним насељима и 
регијама, предлози решења за одређене проблеме, спровођење мера ревитализације пограничних насеља и 
регија на макро, мезо и микро нивоу. 

Практична настава  

Компаративна анализа пограничних насеља и регија и програма ревитализације појединих насеља и 
пограничних регија у Србији и у неким државама Европске уније, израда плана за ревитализацију једне 
пограничне општине по избору, тематско картирање пограничних регија. 
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Број часова  активне наставе    
4 (60) 

Теоријска настава: 2  Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Фронтални, индиректни облици, посебне врсте рада у настави географије. Метода усменог излагања, 
интерактивна настава, текстуална метода, илустративно-демонстративна метода и теренски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит  

практична настава 0-5 усмени испит 30-45 

колоквијум-и 10-20 ..........  

семинар-и 15-25   

 


