
 
Студијски програм: ОАС Географија 

Назив предмета: ГЕОПОЛИТИКА И СТАНОВНИШТВО 

Наставник: Саша А. Милосављевић 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ:7 

Услов: 

Циљ предмета  

Упознавање са најзначајнијим геополитичким теоријама и концепцијама и њиховим демографским 

елементима; Спознаја суштинске међузависности становништва и геополитике. 

Исход предмета 

Стицање знања о геополитичкој утемељености глобалних и регионалних промена као и утицај 

становништва на геополитичке процесе. Оспособити студенте да сагледавају актуелна друштвена дешавања 

са становишта разних етничких група у контексту политичких активности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Дефиниција и појмовно-категоријални апарат геополитике. Развој геополитичке мисли. Демографске 

компоненте реперних геополитичких теорија и школа. Геополитички аспекти бројног кретања и густине 

насељености становништва. "Животни простор". Пораст светског становништва и савремени геополитички 

процеси. Однос становништва и политичко-географских елемената државе. Становништво као чинилац 

моћи. Геополитичка валоризација диференцираног природног кретања становништва. Геополитички узроци 

и последице миграција. Становништво и политички системи. Разноврсност и поларизованост светског 

становништва. Процеси просторне трансгресије и регресије макро-групација (расних, верских, етно-

националних...) становништва у свету. Карактеристичне контактне, конфликтне и кризне етничке зоне у 

свету. Балкан – демо-геополитичке појаве, процеси и перспективе. 

Практична настава: 

Самосталан рад студената и дискусија о карактеристичним геополитичким регионима света. Кризна 

жаришта у свету, ЕУ и Балкан (њихова етно-демографска основа и етно-геополитичке картактеристике). 

Израда етничких карата и других демографских карата мањих простора (на пример: општина Прешево, 

Бујановац, Нови Пазар, Суботица).  
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Монолошка, дијалошка, проблемска настава, компјутерске презентације и 

анимације. 

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   

 


