Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА
Назив предмета: ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ
Наставник: Ивана Пењишевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Предмет проучавања је комплекс природних и друштвено-економских појава на простору Србије и њихови
међусобни односи. Циљ је изучавање и утврђивање распростирања и квалитета природних појава и њихова
међусобна веза и условљеност са друштвено-географским садржајима Србије.
Исход предмета
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој географије Србије, предмет проучавања и задаци, Географски положај, границе и величина територије,
Балканско полуострво-величина, границе и постанак имена, Специфичности географског положаја Балканског
полуострва, Постанак и историјски развој краљевине СХС, Постанак и распад СФРЈ, Постанак и величина СР
Југославије и њена дезинтеграција, Геолошки састав и тектонски односи, Морфотектонска еволуција рељефа,
Основне одлике рељефа, Крашки рељеф, Трагови глацијације на планинама Србије, Рељеф јадранске регије,
Рељеф планинске регије, Средишња зона громадних планина и котлина, Источна зона млађих веначних планина,
Рељеф дна и обода Панонског басена, Клима Србије, Воде, Јадранско море, Реке, Језера, Термалне и минералне
воде, Проблем загађености вода, Педолошки типови тла, Биљни и животињски свет.
Становништво-најстарији трагови човека на територији Србије, Становништво пре и након досељавања Словена
на Балканско полуострво, Формирање и развој средњовековних држава, Период и последице турске владавине,
Миграције становништва, Природно кретање становништва, Структуре становништва, Привреда-карактеристике
пре и након Другог светског рата, Енергетски извори (водне снаге, нафта, гас и уљани шкриљци),
Електрификација Србије, Минералне сировине као фактор развоја привреде, Индустрија-зачеци и развој
(металургија, метална, електроиндустрија, хемијска, прехрамбена, индустрија дувана, текстилна, индустрија
коже, гуме и обуће и дрвна индустрија), Пољопривреда – развој, проблеми и значај пољопривреде, Мере за
унапређење пољопривредне производње, Производња и прерада продуката биљног и животињског порекла (воће,
поврће, жито, индустријско биље, грожђе и вино), Сточарство, Лов и риболов, Шумарство, Саобраћај (фактори
развоја, друмски, железнички, поморски, речни, ваздушни и птт саобраћај), Трговина, Туризам, Насеља (сеоска,
градска).
Практична настава
Упознавање студената са предметом и методама истраживања, Анализа природних и друштвено-географских
одлика Србије.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
3
3
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
30
10

писмени испит
усмени испт
..........

50

