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Назив предмета ПРИВРЕДНА ГЕОГРАФИЈА 2 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
СПГОН13ПГ2 Обавезан V и VI 3+2 10 
Наставник  
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Знања стечена из општегеографских и физичкогеографских предмета  
Циљеви изучавања предмета: 
Стицање знања и способности потребних у интерпретацији саобраћајне и туристичке географије као 

економскогеографских дисциплина. Усвајање знања о карактеристикама, врстама и значају саобраћаја и туризма у 

привредном систему. Развијање способности да студенти могу уочити сложеност утицаја развоја и функционисања 

саобраћајних и туристичких система на организацију простора. Разумијевање значаја локационих фактора у 

развоју саобраћаја и туризма и њиховог просторног размјештаја. 
Исходи учења (стечена зања): 
Разликовати основне елементе саобраћаја и дефинисати најважније критеријуме подјеле саобраћаја. Издвојити и 

објаснити најважније факторе за развој и размјештај појединих врста саобраћаја. Схватити значај саобраћаја у 

просторном размјештају производних дјелатности. Схватити савремене тенденције у развоју саобраћаја. Издвојити 

и објаснити главне туристичке вриједности/мотиве. Издвојити и објаснити главне облике и факторе туристичких 

кретања. Разликовати емитивне и рецептивне туристичке рејоне. Схватити међузависност туризма и саобраћаја и 

њихов значај у организацији и планирању простора.  
Садржај предмета: 
Економскогеографски аспекти саобраћаја и развој саобраћајне географије. Методе саобраћајне географије и 

примјена квантитативних метода у саобраћајногеографским истраживањима. Класификације саобраћаја. Основни 

елементи саобраћаја. Историјско-географски преглед развоја саобраћаја. Природногеографски фактори развоја и 

размјештаја саобраћаја. Друштвено-географски фактори развоја и размјештаја саобраћаја. Научно-технолошки 

прогрес и саобраћај. Основни фактори диференцијације савременог саобраћаја. Главни робно-прометни токови у 

свијету. Развој и размјештај друмског саобраћаја. Друмски саобраћај у Републици Српској и БиХ. Развој и 

размјештај жељезничког саобраћаја. Жељезнички саобраћај у Републици Српској и БиХ. Развој воденог саобраћаја 

и главни поморски правци. Структурне и просторне промјене у поморском саобраћају. Одлике ријечно-језерско-
каналског саобраћаја. Водени саобраћај у Републици Српској и БиХ. Систем пан-европских коридора и значај за 

саобраћајни систем Републике Српске и БиХ. Развој и размјештај ваздушног саобраћаја и савремене тенденције. 

Ваздушни саобраћај у Републици Српској и БиХ. Поштанско-телекомуникациони саобраћај. Развој интегралног 

(комбинованог) саобраћаја. Градски саобраћај – развој и проблеми. Улога саобраћаја у просторном размјештају 

привредних дјелатности. Саобраћај и одрживи развој. Саобраћајно-просторне концентрације у свијету. 
Економскогеографски аспекти туризма и развој туристичке географије. Методе истраживања у туристичкој 

географији, осврт на математичко-статистичке методе и моделе. Природногеографске туристичке вриједности – 
значај и просторни размјештај. Антропогене туристичке вриједности – значај и просторни размјештај. Облици 

туристичких кретања – рекреативна и културна. Екскурзиона и излетничка туристичка крретања. Фактори 

туристичких кретања – економски. Организациони, политички и културни фактори. Материјална основа 

туристичког развоја. Основне карактеристике туристичког промета. Туристичка валоризација и рејонизација. 

Најважније емитивне туристичке регије свијета. Водеће рецептивне туристичке регије у свијету. Главни правци 

туристичких токова у свијету. Туризам и саобраћај – међузависност туризма и друмског саобраћаја. 

Међузависност туризма и жељезнице. Међузависност туризма и водених врста саобраћаја. Туризам и ваздушни 

саобраћај. Туризам и животна средина – позитивни и негативни утицаји. Туризам и одрживи развој – Агенда 21 у 

области туризма. Туристичко планирање простора и управљање. Туристичка политика – појам, циљеви и средства 

за реализацију. Национална и регионална туристичка политика. Еко-менаџмент систем у туризму. Индикатори за 

праћење ефеката туризма у простору – одрживи туризам ЕУ. Основне карактеристике туристичке привреде у 

Републици Српској и БиХ. Међународна трговина – спољна и унутрашња. Трговина као услужна дјелатност и 

симбол глобализације. Тржиште ЕУ. Тржиште Трећег свијета – примјер Средоземне Африке.основне одлике 



спољне и унутрашње трговине Републике Српске и БиХ.    
Методе наставе и савадавање градива: 
Метод усменог излагања, дијалошка метода илустративно-демонстративна метода, самостални рад на 
картографско-графичком обликовању стратистичких и просторних показатеља. 
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Облици провјере знања и оцјењивања: 
 
 
Похађање наставе 5/3 Семинарски рад 10/6 Завршним испит 
Активност на настави 5/3 Колоквиј 30/16 50/25 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке:   
 


