
Студијски програм: Основне академске студије - студије наука безбедности 

Назив предмета: Геополитика светских региона 

Наставници: др Жарко Обрадовић, ванредни професор; др Владимир Ајзенхамер, доцент 

Статус предмета: изборни/стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Сазнајни циљеви предмета подразумевају упознавање студената са: геополитичким 

појавама и процесима у регионима и подрегионима света, њиховим значајем и утицајем на међудржавне 

односе и целу међународну заједницу; основним карактеристикама региона света (физичко-

географским, друштвеним, културне, политичким и економским) и њихових подрегиона; начином 

настанка региона и динамиком њиховог развоја; регионалном геополитичком динамиком и 

особеностима конкретних светских региона и подрегиона (Западна Европа, Централна и Источна 

Европа, Балкан, Северна Америка, Средња и Јужна Америка, Африка, Блиски исток, Кавказ, Централна 

Азија, Југоисточна и Источна Азија, Аустралија и Океанија); регионалним силама и стожерним 

државама у одређеним регионима света.  

Процесни циљеви предмета подразумевају развој: свести о важности конкретних региона за 

геполитичке односе у свету, и значају региона као јединице анализе у науци о геополитици; знања о 

геополитичким карактеристикама светских региона и њихових подрегиона; способности препознавања 

утицаја регионалних догађаја и превирања на укупност светских дешавања; теоријских основа за 

разумевање и промишљање актуелног, и предвиђање будућег положаја региона у међународној 

заједници. 

Исход предмета: Након реализоване наставе студенти ће бити у могућности да: сагледају регионалну 

мапу света; разликују геполитичке особености светских региона и њихових подрегиона; 

идентификују кључне карактеристике региона које детерминишу њихову геполитичку динамику; 

разумеју геополитичка превирања у различитим светским регионима; препознају међусобну 

интеракцију регионалних прилика и глобалних геополитичких дешавања; самостално промишљају 

актуелна геополитичка догађања и дају основна предвиђања будућих регионалних геополитичких 

трендова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

У оквиру теоријске наставе студенти ће обрадити следеће теме: Најзначајнији представници 

геополитичке мисли и њихово схватање значаја одређених региона за вођење светске (гео)политике; 

Модели настанка региона (унутра ка споља, споља ка унутра, конструисање региона); Регионална 

мапа света; Кључна обележја региона (физичко-географска, политичка, економска, друштвено-

религијска и културна); Геополитичке карактеристике региона: Западна Европа; Геополитичке 

карактеристике региона: Централна и Источна Европа; Геополитичке карактеристике (под)региона: 

Балкан; Геополитичке карактеристике региона: Северна Америка, Средња и Јужна Америка; 

Геополитичке карактеристике региона: Африка и  

Блиски исток; Геополитичке карактеристике региона: Кавказ и Централна Азија, Геополитичке 

карактеристике Азијско-пацифичког региона: Југоисточна Азија, Источна Азија, Аустралија и 

Океанија; Доминација региона или доминирање регионом.  

Практична настава:   

Посета Министарству спољних послова- сектору за регионалну и мултилатералну сарадњу. Дебате на 

тему актуелних  геополитичких дешавања у обрађиваним регионима.  
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ISBN 978-86-80144-24-5 

 

Број часова  активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентације, колоквијуми, израда семинарског рада, радионице, дебате.  

Други облици наставе: студијске посете 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 10 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 




