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Наставнци Др Мира Мандић, ванредни проф. 

 

Условљеност другим предметима: Облик условљености 

Нема услова за слушање предмета. Услов за полагање је положен испит.  

Циљеви изучавања предмета: 

Формирање предоџби о руралном простору и његовом значају за укупни развој неког геопростора. Упознавање   

структуралних карактеристика руралних геосистема и њихове функције у појединим сегментима валоризације, 

вредновања и покретања развоја руралних подручја. Усвајање знања о факторима развоја и релевантним 

процесима у развоју и трансформацији руралних подручја  и њиховом утицају на регионалну организацију и развој 

простора. Упознавање развојних могућности и ограничења, уочавање просторних конфликата. Упознавање с 
теоријским концептима руралног развоја и праксом других земаља, комлексном валоризацијом руралног простора 

и  развојним фондовима. Регионализација простора Босне и Херцеговине (Републике Српске) и оцјена могућности 

руралног развоја. Издвајање просперитетних и проблемских руралних подручја. 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање материјом о руралном простору и развоју и усвајање конкретних и у пракси примјењивих спознаја  о 

руралним геосистемима и њиховој функцији у организацији и развоју геопростора. Развијање истраживачких 

способности, овладавање методологијом, методама и техникама истраживања простора и развојних процеса у 

функцији  развоја и уређења руралног простора. Усвајање научно-фундираних и примјењивих знања о 

могућностима, ризицима и развојним ограничењима руралнох простора. Развијање одговорног односа према 

простору и ресурсима у циљу ефикасније валоризације, просторне организације и  успостављања  уравнотеженог 

просторног развоја. 

Садржај предмета: 

 1. Карактеристике руралног простора 

    Индикатори издвајања руралног простора 

 2. Преглед истраживања руралног простора 
    Методе и технике истраживања руралног простора 

 3. Интегрални приступ валоризацији руралног простора 

    Рурални простор у теорији и пракси ЕУ, фондови за развој 

 4. Инфраструктура у функцији валоризације руралног простора 

     Индикатори достигнутог степена руралног развоја 

 5. Природни геокомплекси у функцији руралног развоја 

    Физичко-географска регионализација БиХ/РС 

 6. Становништво и социогеографске карактеристике простора у функцији руралног развоја 

    Демографске структуре и агросоцијални системи (власнички односи, посјед) – анализа 

 7. Савремени развојни процеси и рурални развој 

     Транформација руралног развоја БиХ/РС – анализа показатеља 
 8. Пољопривреда – основна функција руралног простора 

     Могућности и ограничења развоја пољопривреде – анализа 

 9. Прерађивачке индустрије и туризам у руралном простору 

     Издвајање природних и антропогеографских потенцијала 

10. Традиционална и тржишно орјентисана економија руралног подручја 

       Пољопривредне задруге и други облици организовања у функцији развоја 

11. Конфликти, ризици и изложеност руралних подручја природним непогодама 

       Издвајање угрожених подручја у РС. Управљање заштићеним подручјима 

12. Правне, социоекономске и техничке мјере реорганизовања и унапређења руралног простора 

       Правне, социоекономске и техничке мјере реорганизовања и унапређења руралног простора – анализа на 

примјерима 

13. Просторно-функционална организација руралног простора (територијално-административна, насеобинска,     
функционална) 

      Улога локалних заједница у развоју руралних подручја 



14. Рурални простор БиХ/РС у просторно-планским документима 

      Анализа стратешких и просторно-планских докумената 

15. Социоекономска, демографска и еколошка одрживост руралног простора, проблемска подручја 

       Дискусија- издвајање просперитетних и проблемских подручја 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавање, теоријске вјежбе, теренско-практични рад, семинарски рад и консултације. Предавања и вјежбе: 

интерактивна настава 

Литература: 

1. Степић М., Јаћимовић Б.(2006), Аграрна географија,  Јантар група, Земун (одабрана поглавља). 
2. Crkvenčić I., Malić A. (1988.), Angrarna geografija, Školska knjiga, Zagreb (одабрана поглавља). 

3. Мандић М., Живковић М., Папић Д. (2018), Диференцијација руралног простора БиХ у контексту 

одрживости руралних геосистема у условима климатских промјена, СКУП, Природно-математички 

факултет, Бања Лука. 

4. Гњато Р., Поповић С., Поповић Г., Трбић Г. (2012), Одрживи рурални развој и животна средина Ребуплике 

Српске, Хералд бр. 15, Географско друптво Републике Српске, Бања Лука. 

5. Мандић М. Рурални развој, необјављена скрипта. 

Облици провјере знања и оцјењивања: 

Похађање наставе - 5 бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 15 бодова; 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 професор 

 

 

 

 


