Студијски програм: ОАС Професор геограифије, ОАС Географија, ОАС Геоинформатика
Назив предмета: Географија Србије (Г302)
Наставник: др Милка Бубало-Живковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Положени предмети: Општа геологија са минералогијом, Климатологија са основама метеорологије,
Хидрологија, Географија становништва, Општа привредна географија и Географија насеља
Циљ предмета
Стицање знања о природногеографским и друштвеногеографским карактеристикама простора Србије,
њиховим међусобним утицајима и прожимањима.
Исход предмета
На основу сазнања и сагледавања природно-географских и друштвено-географских карактеристика и
њихових међусобних утицаја, студенти ће бити у стању да разумеј, опишу и класификују међусобне
условељености и законитости у процесима на простору Србије.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој Географије Србије; Утврђивање положаја, граница и величине територије Србије; Анализа положаја
територије Србије на простору Балкана, Југоисточне Европе и Европе; Географско-историјски развој
територије Србије; Природногеографске одлике простора Србије; Међусобни утицаји појединих природних
елемената, као и утицаји на друштвене карактеристике; Геолошки састава; Морфотектонска еволуција
рељефа; Одлике и типови рељефа; Одлике рељефа планинског и Панонског простора; Климатске
карактеристике простора Србије; Хидрографске одлике (реке, језара, термоминералне воде и проблем
загађења вода); Карактеристике земљишта; Биљни и животињски свет; Становништво Србије од најстаријих
трагова до данашњих дана; Географски размештај становништва као последица природних карактеристика и
друштвених промена; Демографске одлике становништва; Карактеристике привреде Србије и њен развој
кроз историју; Енергетски извори, минералне сировине, индустрија, пољопривреда, саобраћај, трогина,
туризам; Привредни развој и његова условљеност демографским и природним потенцијалима; Сеоска и
градска насеља Србије, њихов размештај, морфолошке и функционалне карактеристике, урбанизација.
Регионално-географским карактеристикама Србије; Издвајање макро и мезорегионалних целина Србије на
основу стечених знања из појединих географских дисциплина и географских одлика Србије; Анализа
географских карактеристика регија Србије.
Практична настава
Упоредна анализа природногеографских и друштвеногеографских одлика Србије уз коришћење
картографског материјала, статистичких података, литературне грађе и теренских истраживања.
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Број часова активне наставе 6 (90)

Теоријска настава: 4

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Индивидуална и групна, монолошко-дијалошка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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