
5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1

Садржај предмета

Практични део наставе обухватаформирање специјализованих туристичких аранжмана и рад на 
терену приликом њихове реализације.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Ограниченост ресурса је пресудно питање због непрестане потребе пораста становништва (и 
потреба) за новом производњом добара или пружањем услуга. Постојање и развој туризма везани 
су за просторну и функционалну интеграцију низа елемената, из чега произлазе: примарна и 
секундарна туристичка понуда. Простор у туризму не подразумева само физички оквир простора, 
већ простор са свим траговима човекове активности у облику материјалних и нематеријалних 
вредности.  Простор и ресурси у простору које користи туризам поседују читав низ специфичности 
по чему се битно појмовно и садржајно разликују од ресурса у појединачним привредним гранама и 
делатностима. Сходно овим карактеристикама у овом предмету се посебно разматрају просторни 
аспекти туристичке понуде Србије. специфичан део предавања се односи на формирање 
специјализованих програма за простор Србије за потребу туристичке привреде. 

Штетић С. Снежана

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Након  одслушаних предавања и вежби, као и теренских истраживања студенти ће бити упознати 
са свим просторима Србије и њиховим карактеристикама. Таква сазнања о потенцијалима Србије 
биће основа за њихово усавршавање из области туризма. Студенти ће израдом специјализованих 
итинерера у Србији правити готове производе које ће моћи да пласирају на туристичком тржишту.

Назив предмета Туристички ресурси Србије

Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Циљ овог предмета је да студенти стекну и продубе своја знања о Србији и њеним природним и 
антропогеним ресурсима. С обзиром на разноврсност и квалитет ресурса наше земље студенти не 
добијају довољно знања током претходног школовања што се овим предметом превазилази. 
Уколико Србија жели да буде препознатљива туристичка дестинација на  глобалном тржишту, 
основно је да будући посленици у туризму имају довољно знања да то од ње и направе 
''препознарљиву и допадљиву туристичку дестинацију''.  

Штетић С. Снежана

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Eкoномија и туризам

Изборно подручје (модул) Модул 3 - Организатори путовања и туристичко вођење



Методе 

извођења 

наставе

поена Завршни испит поена

10 усмени испит 60

20

практична настава

колоквијуми

семинари

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 10 писмени испит

Настава се изводи у слушаоницама и на терену кроз комбинацију класичних облика наставе и 
нових метода савлађивања градива на терену. Теренски рад ће бити кроз полудневне и 
једнодневне посете и вишедневна путовања Србијом сходно наставном плану предмета.

методе извођења наставе су комбинација проучавања стручне литературе, писање програма и 
истраживања на терену сходно захтевима наставних јединица. Посебна пажња ће се обратити на 
теренска истраживања различитих делова Србије у функцији упознавања њених туристичких 
потенцијала.


