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Условљеност другим предметима: Облик условљености 

- - 
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предавања је образовање и усвајање знања из политичко-географских и геополитичких садржаја, тј. утицаја 
ресурса на геополитичку струкуру савременог свијета. Дакле, кроз предавања студенти ће усвојити потребна знања 

о значају и утицају ресурса, тј. утицају и међусобној повезаности и условљености ресурса са геополитичким 

процесима у свијету.  
Исходи учења (стечена зања): 
Студенти ће се упознати о утицајима геополитике и ресурса на политичко-територијалне јединице, регије и 

уопште структуру савременог свијета. Усвојиће потребна знања о основама политичке географије и геополитике, 

односу религије и државе, становништву као геополитичком ресурсу, минералним реурсима и њиховим водећим 

произвођачима у свијету. Анализом савремених геополитичких и политичко-географских процеса у свијету 

студенти ће уочити везу између ових процеса са једне и ресурса са друге стране као и њихов утицај на савремене 

међународне односе, као и утицај геополитике ресурса на геополитички нестабилне регије.  
Садржај предмета: 
 

1. Увод у основе политичке географије и геополитике; 
2. Извори геополитичких идеја и правци развоја модерне геополитике; 
3. Методолошки модели политичке географије и геополитике; 
4. Територија државе; 
5. Становништво и геополитика; 
6. Културни простор и држава; 
7. Религија и држава; 
8. Економска структура државе - типови; 
9. Минерални ресурси и водећи произвођачи у свијету; 
10. Геополитика ресурса и кризна жаришта  – Европа; 
11. Геополитика ресурса и кризна жаришта  – Африка; 
12. Геополитика ресурса и кризна жаришта  -  Америка и Аустралија; 
13. Геополитика ресурса и кризна жаришта  – Азија; 
14. Типови међународних економско-политичких односа; 
15. Ресурси Републике Српске. 

Методе наставе и савадавање градива: 
Знања  и способности ће се обезбједити кроз сљедеће облике рада: предавања (П), семинарски рад (С). Прије 
изласка на испит, студенти су дужни да положе колоквијуме (К1+К2) из одређене  проблематике, те да напишу и 
усмено одбране семинарски рад.  Предавања изискују активно учешће студената, везаних за дискусију и анализу 
утицаја геополитике и ресурса на политичко-географске процесе у свијету. 
Литература: 
М. Грчић, Политичка географија, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2000. 
М. Грчић, Индустријска географија, Научна књига Београд, Београд, 1994. 
М. Грчић, Географија религија, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011. 
М. Стојановић, Политичка географија, геополитика и геостратегија – увод у геополитичко мишљење, Матица 

српска, Бања Лука, 2001. 
М. Стојановић: Геополитичка и геостратегијска суштина процеса савременог свијета – противријечности и 
контраверзе међународних односа, Графомарк, Лакташи, 2001. 
М. Стојановић, Геополитика против политике и економије – нови свјетски поредак, глобализација, 
мондијализација, Графомарк, Лакташи, 2001. 
Зборник радова са научног скупа: Ресурси Републике Српске, Академија наука и умјетности Републике Српске, 
Одјељење природно-математичких и техничких наука, књига 7, Бања Лука, 2008. 
Часописи: Гласник-Хералд, Глобус, ... 
Облици провјере знања и оцјењивања: 



Провјера знања се обавља писмено (колоквијуми), а написан семинарски рад услов је за приступање испиту. 
Активност на настави 5 

  Завршни испит 60 

Семинарски рад 15 Колоквиј 20(К1+К2)  
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Игор Зекановић, ванредни професор 
 


