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Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

ОАС
Геополитика Србије

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета

активност у току 
предавања

Спецификација предмета за књигу предмета

Фронтални  облик  рада са ПП-презентацијама за сваку наставну јединицу (са великим бројем 
геополитичких карата). Интерактиван рад  користи се за разматрање специфичних питања и 
актуелних геополитичких процеса у Србији и непосредном окружењу.

Литература
Обрадовић Ж. Геополитика Србије, Мегатренд универзитет, 2011.,Београд 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Међународна економија и финансије

нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти би требало да располажу потребним нивоом знања о значају геополитике за 
постојање, функционисање и развој Србије, о пројекцијама глобалних геополитичких 
концепција на простор Балкана и Србије, о квантитативним и квалитативним својствима 
државног простора Србије, о променљивости чинилаца геополитичког положаја Србије, о 
претензијама суседа на територију Србије, о неопходности геополитичког артикулисања 
развојних перспектива Србије.  

Упознавање са географским предиспозицијама положаја Србије и њеним границама; историјско-
геополитичко поимање настанка српске државе и њених територијалних промена;  схватање 
значаја савременог геополитичког положаја Србије;  стицање знања о релацијама Србије према 
осталим српским просторима и Балкану у целини; анализа интереса великих сила и суседа 
Србије; објективна оцена српских позиција у интегративним процесима на Балкану и у Европи

Садржај предмета
1. Геополитика као научна дисциплина и њен значај за функционисање и економски развој 
Србије 2. Историјско-геополитичке промене простора, граница, централне територије и главног 
града Србије 3. Границе и географски полажај садашње Србије 4. Геополитички аспекти 
''тврдих'' и ''меких'' чинилаца моћи Србије 5. Регије и природна богатства Србије 6. Демографски 
развој и демографска слика Србије 7. Политички систем и политичко уређење у Србији 8. 
Глобалне геополитичке концепције и њихове пројекције на Балкану и Србији 9. Србија и 
великодржавне претензије њених суседа 10. Кризна жаришта у Србији 11. Политички систем и 
политичко уређење у Србији 12. Србија на Балкану: Почетак стварања нових држава. Париски 
мир и Берлински конгрес 13. Балкански ратови. Балканске државе између два светска рата 14. 
Балкан у другој половини XX и на почетку XXI века 15. Савремена геополитичка позиција 
Србије. Привредна сарадња



усмени испит 70
15
15

практична настава
колоквијуми
семинари


