
7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2x15=30 1x15=15

Методе

извођења

наставе

завршене основне академске студије

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

да пружи сазнања о принципима и методама регионализације; о диференцираним физичко-

географским и друштвено-географским условима просторног размештаја привреде у свету; о 

просторно-структурним својствима глобалне привреде; о економско-географски 

карактеристичним и високоразвијеним регионима у свету – рударско-индустријским, 

пољопривредним, туристичким...; о економској поларизацији света – географски узроци и 

последице; о разлозима свеколиког заостајања појединих области у свету.

1. Израда четири есеја у вези са областима теоријске наставе

2. Самостална израда семинарских радова

3. Презентација радова

да упозна студента са економско-географским својствима света као целине, а потом и са 

његовим типичним регионима – индустријским, пољопривредним, туристичким...

Садржај предмета

1. Опште теорије локације – значај за регионални дискурс економске географије; Шта је 

регионализација? Принципи и методе регионализације у економској географији; Просторна 

(не)компатибилност физичко-географских и економско-географских региона.

2. Природни потенцијал – појам, структура и утицај на размештај светске привреде; 

Становништво света – пораст, регионални размештај, природно и механичко кретање, 

економско-географски значај; Насеља – места концентрације становништва, привреде, 

инфраструктуре...

3. Гранска структура светске привреде – просторни аспекти; Енергетски ''резервоари'' света; 

Стари рударско-индустријски реги¬о¬ни и нове индустријске агломерације; Карактеристичне 

аграрне и агроиндустријске области у свету; Феномен туризма, туристи¬чких кретања и 

туристичких региона; Промене у размештају светске привреде; Неразвијене области света – 

глад и ''појас глади''.

4. Различити аспекти данашње и будуће регионалне економске географије света – сировински, 

енергетски, хидрографски, климатски, еколошки, геополитички, одрживог развоја...

Спецификација предмета

Предавања се остварују фронталним  и интерактивним  приступом. Менторска настава 

остварује се ако је мали број студената

Литература

Оскар Ковач, Владимир Ристановић - Економија региона света, Мегатренд универзитет, 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

М. Степић, Б. Јаћимовић – Основе аграрне географија (електронско издање), Јантар-група, 

Ј. Динић – Економска географија, Економски факултет, Београд, 1999.

Р. Давидовић – Регионална географија – географске регије европских држава, књига 2, друго 

Р. Давидовић – Регионална географија – Европа, афрички Медитеран и туристичке метрополе, 

Геоекономске и регионалне студије

мастер академске студије - други степен студија

Регионална економска географија света

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета



поена Завршни испит поена

нема писмени испит нема

нема усмени испит 40

есеји 4x10=40

до 20 поена

Предиспитне обавезе

активност у току 

предавања
практична настава

колоквијуми

семинари


