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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

Смјер: Спољна трговина, порези и 

царине 

      

Назив предмета 
 

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА 

Катедра којој 

предмет припада 

Катедра за образовне друштвене науке и демографију, УИС 

(Педагошки факултет Бијељина) 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-033-8 Обавезни 8 3+1 4,5 

Наставник Проф. др Стево Пашалић 

Сарадник Рада Мандић, МА 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема - 

Циљеви изучавања предмета: 

 Економска географија пружа основна знања неопходна у проучавању проблематике привредног 

развоја, запослености, функционисања привреде, економске и социјалне политике, анализе тржишта, 

анализе потрошње и потрежње нa микро и макро нивоу. Предмет oспособљава студенте за примјену 

и разумијевање oсновних демографско-економских метода у пословној сфери и jавном сектору. 

Исходи учења : 

По завршетку курса, студент треба да зна: 

-успоставља везу између стопа природног кретања и степена привредног развоја; 

-доводи у везу друштвено-економске процесе и миграције становништва; 

-анализира повезаност између економских структура становништва и степена економског развоја; -

доводи у везу степен технолошког развоја и валоризацију природних ресурса у свијету. 

Садржај предмета: 

1. Увод у економску географију. Теоријско-методолошке основе економске географије. 

Становништво и друштвено-економски развој.  

2. Демографија и економија. Извори података о становништву. Политичка карта свијета. 

3. Кретање свјетског становништва. Демографске структуре и демографска транзиција. 

4. Природно кретање становништва и његов утицај на привреду.Репродукција становништва. 

5. Миграције становништва. Демографски и друштвено-економски ефекти спољних миграција. 

6. Структуре становништва, старење становништва и демографске и економске импликације. 

7. Укупно становништво и радни контингент (радна снага и демографске резерве радне снаге). 

Репродукција активног становништва, понуда рада и запосленост. 

8. Колоквијум 1. Популациона политика и политика радне снаге. 

9. Географија природних ресурса. 

10. Аграрна географија – географски размјештај пољопривредне производње. 

11. Индустријска географија – географски размјештај индустријских грана. 

12. Географија терцијарних дјелатности (саобраћај, трговина, туризам). 

13. Географија развоја, поларизација економског простора. Глобални проблеми савременог свијета. 

14. Економско-географски региони (европски макрорегион). 

15. Колоквијум 2.  Економско-географски региони (ваневропски континенти). 

Методе ( и облици)  наставе и савладавање градива: 

Предавања: (користиће се различити облици наставе – интегративна, пројектна настава, настава на 

различитим нивоима сложености, као и методе наставе –индукције, дедукције, статистичке и др.). 

Предвиђено је активно учешће студената у виду презентација које појединачно или тимски 

припремају као допуну одређене теме, студија случаја, семинарски радови. 

Вјежбе: Вјежбе се одвијају анализом наставних садржаја, израчунавањима и извођењем законитости 

разоја одређених појава и процеса, примјеном одговарајућих метода и облика наставе. 
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Литература: 

Основна литература: 

Пашалић, С. (2008). Економска географија свијета (скрипта). Факултет спољне трговине, Бијељина 

Додатна литература: 

Пашалић, С. (2014). Демографска анализа и пројекције (скрипта), Универзитет у Источном Сарајеву, 

Економски факултет, Источно Сарајево 

Wertheimer-Baletić, A. (1999). Stanovništvo i razvoj, Mate, Zagreb 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из сваке од наведених активности. 

Похађање наставе 5 Колоквијум  40 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Семинарски рад - Лабораторија - 

Посебна назнака за предмет: 

Назив предмета је промијењен одлуком ННВ ФПЕ и Сената УИС од 2013/014.год. 

Име и презиме наставника који је припремио податке:Проф. др Стево Пашалић 

Датум овјере: 28.12.2015. 

 

 

 


