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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)  
60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
120 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
180 h семестрално 

Исходи учења 

Стицање способности потребних за интерпретацију савремених социо-економских проблема и 
процеса у свијету. Развијање способности код студената да уочавају и објашњавају међузависност 
између природних елемената и друштвених фактора у цосиоекономским системима и њихово 
функционисање у геопростору. 

Условљеност Нема  

Наставне методе 
Предавања, вјежбе – теоријског и практичног карактера,  израда семинарског рада и презентација, 
консулт. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

Социо-економски просторни систем 
Основне функције социо-економског простора – појам и врсте 
Функција живљења у заједници – друштвено-политички, религијски, културолошки, етнички 
аспект и процеси 
Функција становања – настанак и развој насеља, процес урбанизације, мегалополиси 
Функција рада (активности) – примарне, секундарне и терцијарно-квартарне активности и 
њихов просторни размјештај и тенденције 
Функција образовања – просторне разлике и разлике између појединих друштвених слојева 
Функција одмора и рекреације – туристичко-географски аспекти  као кључни у реализацији 
функције  
Функција комуникације – саобраћајно-географски токови као предуслов просторне повезаности 
између носиоца функција (човјек, групе људи) и мјеста одвијања функција 
Свјетски економски систем – основна мјерила економске развијености (GDP i per-capito)  
Регионални полови економског развоја и савремене тенденције (значење БРИК)  
Процес индустријализације – индустријско друштво основно обиљежје друге половине XX 
вијека 
Процес терцијаризације и квартаризације – друштво услуга основно обиљежје најразвијених 
земаља света 
Мултинационалне компаније – улога и значај у економским глобализационим процесима  
Монопол и олигопол – значење и извор тржишних  неједнакости у регионалном економском 
развоју 
Научно-техничко-технолошка револуција – значење и географске посљедице 
Завршни испит 
Поправни испит и упис оцјена 

Обавезна литература  

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

Ruppert, K. и други 
Sozialgeographie (Социјална географија, превод: 
Гавриловић, M. i Oхњец, Б.), „Школска књига“, Загреб 

1981 64-138 

Динић, Ј. Економска географија, Економски факултете, Београд 1994  53-219 

                                                 
 



Допунска литература 

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

Секуловић, М. и други 
Mакроекономија, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 

1997 75-109; 389-413 

Krugman, R. P. 
International Economics: Theory and Policy, 7th edition 
(Међународна економија: теорија и економска 
политика, превод: Funda, J i Krznar, I.), MATE, Загреб 

2006 110-147; 602-637 

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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