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Сарадник  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2  39,3 h 39,3 h  1,31 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
W= 60 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) 
T= 78,6 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): Uopt= 138,6 h 

 

 
Исходи учења 

1. Стицање основних теоријско-методолошких знања из политичке географије 
2. Упознавање студената са сложеним политичко-географским појавама и процесима на 
савременој политичкој карти свијета 
3. Примјена научних метода и поступака у проучавању структуре државе као основне политичко- 
географске јединице 
4. Разумијевање односа снага у простору и просторних импликација на њих 

Условљеност Нема условљености 

Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, практични рад 

 

 

 

 

 

 

 

 
Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Правци развоја модерне политичке географије (Њемачка антропогеографија, Француска 
географија човјека, Руска политичка геог.и геополитика, Политичка географија у Србији и БиХ) 
2. Теоријско-методолошки преглед: предмет, циљеви, методе и мјесто политичке географије у 
ситему географских наука) 
3. Географски елементи државе: територија (територијални суверенитет и типови држава према 
величини територије 
4. Становништво (популациона величина државе, впојна и политичка моћ) 
5. Политички системи (облици власти): појам и елементи политичког система, типови држава према 
облику владавине и државном уређењу 
6. I колоквијум 
7. Државне границе: појам, класификација, принципи разграничења држава, гранични спорови 
8. Централни језгро и главни град државе: појам и врсте централних језгара, појам главног града и 
типови главних градова 
9. Изборни системи (електорална географија): појам изборног система и електорална политика, 
већински, пропорционални и мјешовити системи 
10. Формирање политичке карте свијета – глобални политичко-географски процеси 
11. Формирање политичке карте Европе и Балкана 
12. Војно-политички савези 
13. Организација Уједињених народа (ОУН) 
14. Еврпска унија и процеси евроинтеграција 
15. II колоквијум 

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

Грчић, М. 
Политичка географија, Географски факултет, 
Универзитет у Београду 

2000. 
 

Дугин, А. 
Основи геополитике, књига 1 и 2, Екопрес, 
Зрењанин 

2004. 
 

Допунска литература 

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

Хантингтон, С. Сукоб цивилизација, ЦИД – Подгорица 1998.  

Обавезе, облици Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 



провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

домаћа задаћа 10 10% 

семинарски рад 10 10 % 
колоквијуми 2 х 10 20% 

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере  

 


