
       

Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА 

Назив предмета: ПОЛИТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Наставник: Саша Милосављевић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета  

Откривање веза и односа између географских и политичких елемената државе. Сагледавање 

структуре и процеса формирања политичке карте света. Упознавање субјеката и карактеристика 

новог светског поретка. Проучавање детерминанти политичко-географског и геополитичког 

положаја Србије. 

Исход предмета  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Политичко-географске теорије и концепције (Извори политичко-географских идеја, Правци 

развоја модерне политичке географије, Методолошки модели политичке географије као научне 

дисциплине), Политичко-географска структура државе (Основе за географску теорију државе, 

Простор и моћ државе, Територијални суверенитет државе, Територија државе (типови), 

Географски положај државе (типови), Државне границе, Централно језгро и главни град државе), 

Антропогеографске детерминанте државе (Становништво и држава, Културни простор и држава, 

Религија и држава), Економска структура државе, Типови држава према облику друштвено-

политичког уређења (Типови политичких система на политичкој карти света, Административна 

подела и територијална кохезија државе, Изборни системи (електорална географија)), Политичко-

географска карта света (Формирање политичке карте света по континентима), Нови светски 

поредак (Формирање глобалног геополитичког система, Субјекти Новог светског поретка, 

Међународни савези и  организације), Геополитички положај Србије (Детерминанте 

геополитичког положаја Србије у Југоисточној Европи и на Балкану, Промене геополитичког 

положаја Србије у прошлости и данас, политичко-географски и геополитички процеси важни за 

Србију). 

Практична настава  

Теорије светског система, Нација, држава и територија, Кризна жаришта на политичкој карти 

света, Процес колонијализма и деколонизације у свету, Формирање политичке карте појединих 

геополитичких региона света (са картографском презентацијом), Политичка географија Европске 
уније, Географска анализа резултата вишестраначких избора у Србији, Детрминанте и компоненте 

процеса глобализације, Градоцентрични модел Новог светског поретка (функције глобалних 

градова). 
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Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 

2 

Практична настава: 

1 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски 

радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 

презентација пројекта, семинари итд...... 


