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Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти науче комплексну географску проблематику националне географије, кроз проучавање
историјског развоја, физичко-географских и друштвено-економских карактеристика Републике Србије. Студенте
оспособити да уоче утицај природних фактора на размештај становништва, развој привреде и формирање насеља на
територији Србије.
Исход предмета
На основу сагледавања природно-географских и друштвено-географских карактеристика и њихових међусобних утицаја,
студенти треба да буду оспособљени да уоче законитости и узрочно-последичне везе између објекта, појава и процеса
на територији Србије.
Садржај предмета
Теоријска настава
На почетку се изучава географски положај, границе и величина територије Србије, а потом је градиво подељено на две
целине. Прва обухвата анализу физичко-географских елемената, а друга друштвено-географских елемента. У оквиру
физичко-географских карактеристика изучавају се геолошки састав и тектонски односи, морфотектонска еволуција
рељефа, генетски типови рељефа на територији Србије, климатске одлике, хидролошке одлике, основне одлике
земљишта и биљни и животињски свет Србије. У оквиру друштвено-географских карактеристика изучава се историјски
развој, територијално формирање Србије и географско-политичке промене на простору бивше Југославије од 1918. до
2006. године. Основне одлике становништва се анализирају од праисторијских времена, преко досељавања Словена на
Балкан, миграционих струја од XIV до XX века, па све до савремених демографских промена на територији Србије.
Развој привредних карактеристика се изучава од почетка XX века до савремених промена, кроз преглед привреде по
привредним гранама. На крају друштвено-географских карактеристика се обрађују насеља Србије од њихових глобалних
карактеристика, физиономских и функционалних класификација до анализе појединих већих градских насеља у Србији.
Практична настава: вежбе, теренска настава
Упознавање студената са предметом проучавања и методама истраживања Географије Србије; Израда морфотектонске
карте Србије; Израда карата главних палеовулканских терена и трусних зона у Србији; Картирање места у Србији
познатих по климатским екстремима; Графички приказ основних климатских елемената; Израда хидрографске карте
Србије – реке, језера, бање; Картирање основних педолошких типова и њихов утицај на размештај биљног и
животињског света у Србији; Лоцирање на немим картама трагова праисторијске насељености на тлу Србије; Графичка
анализа демографских карактеристика; Картирање налазишта угља, нафте, земног гаса и уљаних шкриљаца; Уцртавање
пољопривредних рејона Србије; Упознавање студената са методологијом израде семинарских радова и коришћењем
литературе приликом писања истих; Одбрана семинарских радова.У оквиру практичне наставе планирано је и извођење
теренске наставе,како би се студенти оспособили за адекватно и стручно проучавање природнох и друштвених
географских фактора на простору унапред дефинисаних регија Србије.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 3
Методе извођења наставе
Метода усменог излагања на предавањима, илустративно-демонстративни метод на вежбама, консултације, неме карте,
колоквијуми, теренска осматрања (орјентација у простору, коришћење различитих мерних инструмената, метода
упитника и анкетирање на терену)
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
5
писмени испит
практична и теренска настава
20
усмени испт
50
неме карте
10
..........
колоквијум
15

