
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет 

 

Студијски програм: Географија 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета АГРАРНА ГЕОГРАФИЈА 

Катедра  Катедра за географију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

Г 4-6/1 обавезан IV 4 

Наставник/ -ци Др Горан Јовић, редовни професор 

Сарадник/ - ци - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 0 45 22,5 0 1.5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
45 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
67,5h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):   
112,5h семестрално 

Исходи учења 

1. Стицање способности потребних у интерпретацији Аграрне географије као економскогеографске 
дисциплине.  
2. Усвајање потребних знања о географском размјештају пољопривредних и аграрних површина 
као потенцијала за производњу хране и сировина за индустрију.  
3. Развијање способности код студената да уочавају сложену међузависност природних услова и 
техничко-технолошких утицаја у систему пољопривредне производње 
 4. Разумијевање неравномјерности производње хране у свијету. 

Условљеност Нема услова. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Теоријско методолошки увод: дефиниција и развој, задаци, методе и положај аграрне геог. у 
систему географске науке 

2. Становништво као фактор пољопривредне активности: развој и распоред свјетског 
становништва, структурне одлике становништва 

3. Пољопривредно становништво: кретање броја пољопривредног становништва, миграције 
село-град, процес деаграризације и дерурализације  

4. Град и аграрно подручје процес урбанизације, утицај дневних миграција на диференцијацију 
аграрних подручја  

5. Развој и значај пољопривреде и просторно ширење биљних и животињских врста 
6. I    колоквијум 
7. Природни услови за искориштавање земљишта: климатско-вегетационе зоне као оквир 

искориштавања земљишта 
8. Организацијске структуре: гранска подјела и системи искориштавања земљишта 

(монокултурни и поликултурни) 
9. Облици и развој сточарства 
10. Пољопривреда и примјена техничко-технолошких достигнућа 
11. Начини повећавања пољопривредних површина 
12. Везе између аграра и искориштавања шума 
13. Еколошки аспекти – алтернативна пољопривреда 
14. Аграрне регије  и аграрна функција у индустријском друштву 
15. II  колоквијум 

Обавезна литература  

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

Црквенчић, И. и Малић, А.  Аграрна географија, Загреб 1988  

Марковић, П.  Пољопривредна географија, Информатор, Загреб 1970  

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

                                                           
 



оцјењивање  присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

2 колоквијума 40 40% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере 30. 09. 2016. XI сједница Вијећа катедре 

 


