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Назив предмета РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА СВИЈЕТА 1 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПГОН13РГС1 Обавезан 7 и 8 3+2 10 
Наставници Проф. др Миленко Живковић, Драган Папић, ма 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Потребна предзнања других географских дисциплина и области  
Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ је да се стицањем релевантних спознаја о географским одликама и специфичностима Европе и 
Азије, савременим проблемима и карактеристикама њиховог регионалногеографског развоја, уочи улога и значај 

појединих просторних цјелина (регија) у развоју и функционалној организацији геопростора, њиховој вези и 

значају у укупним савременим интеррегионалним и глобалним процесима. 
Исходи учења (стечена знања): 
Разумјевање и овладавање материјом у теоретском и апликативном смислу 
Садржај предмета: 
Први модул: Регионална географија Европе (опште географске и региналногеографске одлике и 

специфичности) 
1. Предмет, задаци и циљеви изучавања. Појам регије, регионализма и регионализације. Географски појам,  
    смјештај и положај Европе. 
2. Геолошка грађа, рељефна структура и климатске одлике Европе 
3. Хидрографске, педолошке и биогеографске одлике Европе 
4. Историјско-географски развој и демогеорафске карактеристике европског континента 
5. Савремени географски развојни процеси и проблеми развоја Европе (Европа у новој научно-технолошкој 
    револуцији, регионални интеграцијски процеси, просперитетни и проблемски региони, трансгранична сарадња 
и 
   регионални развој...). Европа у процесима глобализације. 
6. Европска унија (настанак, развојни процеси и проблеми, просторно-функционална организација, улога и 

значај у 
    савременим свјетским процесима). Географске регије Европе. 
7. Сјеверна Европа – географске одлике и проблеми савременог развоја 
8. Западна Европа – опште географске одлике регије. 
9. Уједињено краљевство ВБ и С. Ирске и Француска – савремени развојни процеси и географски проблеми 
    развоја, улога у Европи и Свијету. 
10. Средња Европа – географске карактеристике, савремени развојни процеси и проблеми 
11. Њемачка – географске одлике и савремни регионалногеографски проблеми 
12. Јужна Европа – географске одлике и специфичности. Италија – регионалногеографске специфичности.  
13. Југоистична Европа – опште географске одлике и савремени социо-културни процеси, развојне предности и 
     ограничења 
14. Источна Европа – географске одлике и развојни проблеми. Украјина – регионалногеографске 
       карактеристичности. 
15. Руска Федерација – опште географске одлике и регионалногеографске специфичности. Улога и значај у 
      регионалним и глобалним процесима. 
Други модул: Регионална географија Азије (опште географске и региналногеографске одлике и специфичности) 
1. Азија – опште географске карактеристике и спацифичности континента. Географски појам Азије, географске  
   одреднице смјештаја и положаја.  
2. Геолошка грађа, рељефна структура и климатске одлике Азије. 
3. Хидрографске, педолошке и биогеографске одлике Азије. 
4. Историјско-географски развој азијског континента. 
5. Савремене друштвено-географске карактеристике Азије, њена улога и значај у свијету. Регионалногеографска   
    подјела Азије. 
6. Југозападна Азија – географске одлике и проблеми савременог развоја. Улога и значај ЈЗ Азије у свијету.  
7. Турска, Иран и Израел – регионалногеографске специфичности и савремени проблеми развоја 
8. Централна Азија – опште географске одлике. Савремени развојни проблеми регије. 
9. Јужна Азија – географске одлике и специфичности региона. 
10. Индија – регионалногеографске карактеристике, савремени развој и проблеми.  



11. Југоисточна Азија – опште географске карактеристике и специфичности регије. 
12. Индонезија и Вијетнам – савремени географски проблеми развоја, регионална и интеррегионална улога и 
      Значај. 
13. Источна Азија – географске одлике и савремени развојни процеси. 
14. Јапан – географски проблеми развоја. Улога и значај у Азији и Свијету. 
15. Кина – опште географске и регионалне специфичности. Улога и значај у глобалним процесима. 
Методе наставе и савадавање градива: 
Предавање,  вјежбе, семинарски рад и консултације. Предавања и вјежбе: интерактивна настава 
Литература: 
1. Давидовић, Р. (2004). Европа – регионална географија, ПМФ, Нови Сад. 
2. Бјеловитић, М. (2006). Руска Федерација – регионална географија, Источно Сарајево. 
3. Шабић, Д., Вујадиновић, С. (2014). Регионална географија Европе, Географски факултет, Београд. 
4. Шабић, Д., Павловић, М. (2007). Глобални и регионални развој Европске уније, Геограгски факултет, Београд. 
5. Мутабџија, Г. (2016). Европски изазови. Источно Сарајево. 
6. Живковић, М., Папић, Д., Гњато,  Д. (2015). Юговосточная европа в контексте отношений центр-периферия,  
    Международной научной конференции Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте 

глобализации 
    и регионализации: теория и практика общественно-географических исследований, Симферопољ, Руска 
   Федерацијаpp. 160-169. 
7. Живковић, М. (2011). Савремене детерминанте географског положаја Југоисточне Европе као фактор развоја,  
   Трећи конгрес српских географа с међународним учешћем, Бања Лука, pp. 533- 541. 
8. Кицошев, С. (1996). Азија – државе и регије, ПМФ, Нови Сад. 
9. Натек, К., и Натек, М. (2005). Државе Света, Младинска књига, Београд.  
10. Научно-стучни часописи. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Похађање наставе - 10 бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 10 бодова; Усмени 

испит – 60 бодова. 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак Завршни испит 10 
Активност на настави 5 Колоквиј 20 60 
Посебна назнака за предмет: 
- 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Миленко Живковић 
 


