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Сарадник  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у сатима 
семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 60 60 0 2 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
120 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
180 h семестрално 

Исходи учења 
Генерално, три су главна циља сувременог руралног развоја: 1. повећање конкурентности 
пољопривреде и шумарства, 2. побољшање стања животне средине и крајолика  и 3. побољшање 
квалитете живота у руралним подручјима и подупирање диверсификације руралне привреде 

Условљеност Нема  

Наставне методе 

Предавања, вјежбе – теоријског и практичног карактера,  израда семинарског рада и презентација, 
консулт. У раду ће бити примијењено више приступа пријеносу и усвајању градива кроз предавања, 
семинарске радове, теренски рад и то примјеном сљедећих метода: индуктивна и дедуктивна,   
метода анализе и синтезе, апстракције и конкретизације, генерализације и специјализације,  
доказивања и оповргавања, метода класификације,  дескрипције,  метода компилације, 
компаративна и статистичка метода 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Појам и карактеристике руралног простора 
Развојни проблеми руралног простора (демографски, економски, инфраструктурни, системски) 
Савремени друштвено-географски процеси и трансформација руралног простора 
Савремена валоризација руралног простора. Рурални простор у развојним плановима 
Европске Уније 
Циљеви планирања и развоја руралног простора 
Савремена просторно – функционална организација руралних подручја 
Колоквијум 1 
Рурални простор Босне и Херцеговине и Републике Српске –природно-географски и економски 
потенцијали 
Рурални простор Републике Српске-демографске и социогеографске карактеристике 
Социоекономска интеракција руралног и урбаног простора 
Рурални простор РС у просторном плану РС и Стратегији руралног развоја РС 
Рурални простор у функцији смањивања разлика у регионалном развоју и просторној 
Рурални простор и одрживи развој 
 Примјена метода и техника географских истраживања у циљу планирања и развоја руралног 
простора 
Колоквијум 2 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Црквенчић И. И Малић А. Aграрна географија, Школска књига, Загреб 1988  

Тошић Б. Рурално планирање, Географски факултет, Београд 2012  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

 
Ljubljana, Declaration on Territorial Dimension of 
Sustainable Development, CEMAT, Ljubljana 

2003  

                                                 
 



 
Перспективе просторног развоја Европске Уније, Влада 
Републике Србије 

2005  

 Просторни план Републике Српске, Бања Лука 2008  

 
Стратегија развоја руралних подручја Републике 
Српске 

2009  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 5+5 10% 

 домаћи радови 20 20% 

2 колоквијума 10+10 20% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 
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