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ГЕОГРАФИЈА 
Општи и наставни смјер 

 
Назив предмета ПОЛИТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПГОН13ПГ Обавезни VII и VIII 3+2 5+5 
Наставник Др Игор Зекановић, ванредни професор 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Основи антропогеографије, Национална географија 1, Привредна географија 2, 

Регионална географија свијета 1 
Положен испит 

Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предавања је образовање и усвајање знања из политичко-географских и геополитичких садржаја и њиховог 

утицаја на струкуру савременог свијета.  Дакле, кроз предавања и вјежбе студенти ће усвојити потребна знања о 

значају и утицају политичке географије, тј. утицају политичко-географских и геополитичких процеса на савремене 

политичко-географске карактеристике држава и њене елементе, те утицај на карактеристике и структуру 
савременог свијета. 
 
Исходи учења (стечена зања): 
Студенти ће се упознати са утицајима политичке географије, политичко-географских и геополитичких процеса на 

политичко-територијалне јединице, регије и уопште структуру савременог свијета. Усвојиће потребна знања о 

основама политичке географије, правцима развоја модерне политичке географије као и њеном мјесту у систему 

наука. Анализом политичко-географске структуре државе, политичког статуса територија, те граница државе 

студенти ће схватити улогу и значај проучавања политичке географије и политичко-географских садржаја. 
Студенти ће стећи знања о утицају глобализације и транснационалних интеграција на структуру савременог 

свијета. Такође, студенти ће усвојити потребна знања о политичко-географској структури свијета послије II 

свјетског рата, савременој политичкој карти свијета, узроцима нестабилности и кризним политичко-географским 

регијама у свијету, те политичко-географским и геополитичким карактеристикама Балканског полуострва и 

Републике Српске.  
 
Садржај предмета: 

1. Основна полазишта у Политичкој географији (увод у предмет); 
2. Правци развоја модерне Политичке географије; 
3. Антропогеографија и Политичка географија у Њемачкој; 
4. Субдисциплине и сусједне научне дисциплине, Геополитика, геополитичке идеје и теорије; 
5. Теорија животног простора и геополитичке деформације; 
6. Геостратегија и глобална стратегија; 
7. Политичко-географска структура државе – географија и држава; 
8. Територија и географски положај државе; 
9. Становништво – основна политичко-географска категорија државе, централно језгро и глави град државе; 
10. Политичка територија државе и границе; 
11. Република Српска – политичко-географске и геополитичке карактеристике; 
12. Историјски преглед промјена на политичкој карти свијета, савремена политичка карта свијета; 
13. Политичко-географски процеси у геопростору бивше СФР Југославије, Дејтонски споразум, БиХ; 
14. Босна и Херцеговина – историјско географске, политичко-географске и геополитичке карактеристике; 
15. Политичко-географске промјене у свијету послије Другог Свјетског рата, хладни рат,  
16. Систем колективне безбједности свијета, ОУН, војно-политички савези; 
17. Противрјечности и контраверзе у савременим међународним односима,  
18. Кризна жаришта у свијету, потенцијална кризна жаришта – политичко-географски приступ; 
19. Геополитика ресурса, религија и геополитика; 
20. Логика и структутра свјетског система, глобализација, поријекло идеје новог свјетског поретка; 
21. Геополитичка логика САД као суперсиле; 
22. Територијални аспекти дезинтеграције СССР-а, геополитичке карактеристике Русије; 
23. Економско-геополитичке карактеристике земаља Далеког истока; 
24. Средоземље и Блиски исток – политичко-географске карактеристике; 
25. Политичко-географски процеси у Латинској Америци и Африци; 
26. Формирање свјетског система, типови трансграничних интеграција; 
27. Европска унија – политичко-географски и геополитички аспекти; 



28. Геополитичко прекрајање Балкана; 
29. Политичко-географска утемељеност балканске кризе и геополитичке промјене на Балкану; 
30. Политичка карта Балканског полуострва, савремени политичко-географски и геополитички процеси у 

Југоисточној Европи; 
Методе наставе и савадавање градива: 
Знања  и способности ће се обезбједити кроз сљедеће облике рада: предавања (П), вјежбе (В), семинарски рад (С). 
Прије изласка на испит, студенти су дужни да положе колоквијуме (К) из одређене  проблематике, те да напишу и 
усмено одбране семинарски рад. Вјежбе су програмиране тако да у методолошко-техничком смислу прате 
предавања, те изискују активно учешће студената, везаних за дискусију и анализу савремених политичко-
географских и геополитичких процеса у свијету. 

Литература: 
М. Грчић: Политичка географија, Географски факултет Београд, Београд, 2000. 
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. 
М. Грчић, Географија религија, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011. 
М. Степић, У вртлогу Балканизације, Јавно предузеће Службени лист СРЈ, Институт за геополитичке студије 

Београд, Београд, 2001. 
Ј. Цвијић: Балканско полуострво, САНУ Београд, Београд, 1991. 
С. Хатингтон: Сукоб цивилизација, ЦИД, Подгорица, 1998. 
З. Бжежински: Велика шаховска табла, ЦИД, Подгорица, 1999. 
И. Зекановић, Етнодемографске основе политичко-географског положаја Републике Српске, Географско друштво 

Републике Српске, Бања Лука, 2011. 
Зборник радова, Територијални аспекти Србије и сусједних земаља, Универзитет у Београду, Географски 

факултет, Београд, 2010. 
Зборник радова са трећег конгреса српских географа, Географско друштво Републике Српске, Природно-
математички факултет универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 2011. 
Часописи: Гласник-Хералд, Глобус, ... 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Провјера знања се обавља писмено два пута (колоквијум I и колоквијум II), а написан семинарски рад услов је за 

приступање испиту. 
Активност на настави 5 Домаћи задатак 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 
 


