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ПРИКАЗИ КЊИГА
МАРИЈА ДРОБЊАКОВИЋ
ПРИЈЕПОЉЕ – ФАКТОР РЕГИОНАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ
Географски институт “Јован Цвијић” САНУ, Посебно издање, Књ.84, 2012.
Монографија “Пријепоље – фактор регионалне интеграције југозападне
Србије” је оригинално научно дело написано на основу теоретских знања,
научних метода, теренских истраживања, домаће и стране научне и
стручне литературе. Монографија аутора Марије Дробњаковић представља
урбо-географску студију функционално-урбаног подручја Пријепоља
(општине Пријепоље, Прибој и Нова Варош). Анализа посматраног
простора је рађена за период 1971. - 2002. година.
Књига се састоји од 6 поглавља представљених на 203 стране. Дело
употпуњује и 24 табеларна записа, 4 картографска и 34 графичка прилога.
У уводном делу монографије дефинисан је временски и просторни оквир
истраживања. Аутор истиче да је предмет истраживања дефинисање
хијерархије и просторно-функционалних веза у мрежи насеља
функционално-урбаног подручја Пријепоља. Теоријски и практични оквир
истраживања се односи на територијалну организацију и неравномеран
регионални развој Републике Србије као и потребу успостављања
функционалне интеграције простора путем функционално-урбаних
подручја, са освртом на праксу у земљама Европске уније. Треће поглавље
садржи
приказ
природно-географских
и
културно-историјских
карактеристика истраживаног простора, представљених кроз мање целине саобраћајни положај Пријепоља и суседних општина, природне
карактеристике и развој насеља кроз историју. Анализа просторнодемографских и просторно-функционалнх карактеристика подручја
представљена је у поглављу Унутрашња структура функционално-урбаног
подручја Пријепоља – интеррегионалне промене. Посебно су наглашени
демографски процеси као значајна детерминанта мреже насеља.
Дефинисана је вертикална и хоризонтална рашчлањеност насеља сходно
просторном размештају становништва. Функционалне карактеристике
насеља и просторни размештај привредних субјеката одредиле су степен
економске развијености и функцијске детерминисаности појединих
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насеља. Тиме је урађена основа за креирање модела будућег развоја мреже
насеља функционалног подручја Пријепоља. У кључном поглављу
монографског дела, компаративна анализа просторно-функционалне
организације и степена регионалног развоја функционалног подручја
Пријепоља и суседних функционалних подручја допринела је јасном
одређивању улоге и значаја функционално-урбаног подручја Пријепоља у
ширем регионалном окружењу, везу са другим функционално-урбаним
подручјима југозападне Србије и прекограничним простором. Индикатори
регионалне повезаности подручја су дневно кретање становништва,
приступачност и конкурентност региона и могућности остваривања
сарадње. Аутор у завршним разматрањима као закључак наводи могућност
и потребу конституисања већег региона, у посматраном делу Србије, који
би био састављен од функционалних подручја Ужица, Пријепоља и Новог
Пазара. Такође, аутор предлаже могуће правце сарадње кроз
трансгранично и трансрегионално повезивање функционалног подручја
Пријепоља са суседним општинама у Црној Гори (Пљевља и Бијело Поље)
и Републици Српској (Рудо).
Може се закључити да резултати истраживања представљени у
монографији “Пријепоље – фактор регионалне интеграције југозападне
Србије” аутора Марије Дробњаковић представљају основу за адекватну
територијалну организацију Србије, за успостављање интеррегионалне и
трансграничне сарадње и регионалне интеграције у југозападној Србији.
Монографија ће наћи позицију у наредним апликативним истраживањима
у области регионалног развоја и сарадње међу регионима.
Александра Спалевић
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