
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет 

 

Студијски програм: Географија 

I циклус студија II година студија 

Пун назив предмета ОПШТА ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА 

Катедра  Катедра за географију- Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

Г4-5 обавезан IV 6 

Наставник/ -ци др Милка Грмуша, доцент 

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 3 0 45 67,5 0 1.5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
112,5h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
187,5h семестрално 

Исходи учења 

1. дефинисати основне појмове економске географије као научне дисциплине  
2. објаснити главне карактеристике природног и друштвеног потенцијала у привредном развоју и 
географском размјештају. 
3. разумјети везе између привредног размјештаја и природног и друштвеног потенцијала 
4. схватити значај економске географије као науке 
5. провести једноставно истраживање и презентовати његове резултате  

Условљеност Нема услова. 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Теоријско-методолошки увод: појавa, развој, предмет и методе проучавања економске 
географије; 
2. Улога и значај природног потенцијала у привредном развоју и географском размјештају – 
принципи и методе валоризације: рудно богаствo, рељеф, климатски и хидролошки услова 
(примјери из РС и БиХ) 
3. Економскогеографски значај квантитативно-квлитативних обиљежја становништва и насеља у 
развоју и размјештају привредних дјелатности  
4. Економскогеографске карактеристике сировина и енергетских извора (осврт на РС и БиХ) 
5. Индустријскогеографске карактеристике базне индустрије и фактори локације (осврт на РС и 
БиХ) 
6. Индустријскогеографске карактеристике прерађивачке индустрије и фактори локације (осврт на 
РС и БиХ) 
7. I Колоквијум 
8. Економскогеографски аспекти пољопривреде – процес деаграризације и дерурализације (осврт 
на РС и БиХ) 
9. Агроиндустријска производња и географски размјештај у свијету; потенцијали развоја у РС и БиХ 
10. Аграрна функција у постиндустријском друштву и развој еколошке агропроизводње 
11. Економскогеографски аспекти саобраћаја – значај природних и друштвених фактора (осврт на 
РС и БиХ) 
12. Савремене тенденције у развоју појединих врста саобраћаја 
13. Улога саобраћаја у просторном размјештају привредних дјелатности 
14. Свјетски економски систем и кључни проблеми свјетске привреде 
15. II Колоквијум 

Обавезна литература  

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

1. Динић, Ј. 
2. Марић, Ђ., Бајић, Д.  

1. Економска географија, Економски факултет, 
Београд 
2. Практикум из економске географије – општи дио, 

1994. 
2004. 

 

                                                           
 



ПМФ, Бања Лука 

Допунска литература 

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

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

 присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

 позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10% 

2 колоквијума 30 30% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере  

 


