
6 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 3
Методе

извођења

наставе

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања, вежбе, семинарски радови, студентске презентације.

Обрада практичних примера из пословања туристичких агенција (анализа случаја), израда 
програма путовања, калкулација укључених услуга и сл., студентске презентације и 
семинарски радови.

Литература

Спасић, В., Работић, Б., Пословање туристичких агенција , Висока туристичка школа 

струковних студија, Београд, 2012.

Циљ предмета је овладавање проблематиком планирања, креације и организације туристичких аранжмана.. Овим предметом се целовито обухвата најважније подручје рада савремених организатора путовања и, теоријски и практично, анализира њихов главни производ –  туристички аранжман. Предмет проучавања је заокружен анализом досадашњих тенденција у пословању ових предузећа на туристичком тржишту, као и нових конкурентских стратегија у циљу прилагођавања будућим променама.

Разумевање разноврсних аспеката програмирања и организације туристичких аранжмана 
и стицање практичних знања и вештина које ће омогућити непосредно укључивање у 
радни процес у предузећима која се обаве организовањем туристичких путовања.

Садржај предмета

Туристички аранжман као композитни “производ”. Начела и “Lead time” у креирању 
туристичког аранжмана. Идејно обликовање аранжмана и улога истраживања тржишта. 
Планирање итинерера. Параметри за скицирање итинерера. Фактори у избору 
добављача услуга. Уговарање услуга. Уговарање превозних услуга. Уговарање услуга 
смештаја и исхране. Креирање факултативног садржаја аранжмана. Трошкови и 
калкулација. Начин калкулације код чартера, ланца чартера и фиксног закупа капацитета. 
Контрола фиксних трошкова аранжмана. Начин обрачуна индиректних трошкова. 
Одређивање и обрачунавање марже. Евалуација продајне цене аранжмана. Могућности 
за редукцију продајне цене. Процедура резервација појединачних услуга. Израда 
дефинитвног програма аранжмана (обавезни и слободни елементи). Критична тачке у 
организацији аранжмана.

Група аутора Зборник радова BITCO 2012 Висока туристичка школа струковних студија, 
Београд 2012

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Наставник (за предавања) Работић М. Бранислав, Ћосић С. Маја

Наставник/сарадник (за вежбе) Лазаревић Н. Сања

Врста и ниво студија Специјалистичке струковне студије

Назив предмета Планирање и продукција туристичких аранжмана

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Менаџмент организатора путовања

Изборно подручје (модул)



поена Завршни испит поена

5 усмени испит 55

25

10

практична настава

колоквијуми

семинари

Предиспитне обавезе

активност у току

5 писмени испит /предавања


