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Коига предмета на студијскпм прпграму Меначмент у туризму 

Р. 
бр 

Щифра Назив предмета Сем. 

1 ЕН1 Енглески језик 1 1 

2 ИКТ Пснпве инфпрмаципнп-кпмуникаципних технплпгија 1 

3 СПЦ Спциплпгија 1 

4 МЕН Меначмент 1 

5 УТУ Увпд у туризам 1 

6 СП1 Струшна пракса 1 1 

7 МСД Меначмент специјалних дпгађаја 2 

8 ПРГ Пснпве прганизације 2 

9 АГП Агенцијскп ппслпваое 2 

10. СХП Санитарна исправнпст хране и пића 2 

11.1 ПЖС Пснпве живптне средине 2 

11.2 ПДЛ Теприја пдлушиваоа 2 

12 ВИС Верпватнпћа и статистика 3 

13 УПП Управљаое прпјектима 3 

14 ЕКП Екпнпмика предузећа 3 

15 ТУГ Туристишка гепграфија 3 

16.1 МЉР Меначмент људских ресурса  3 

16.2 ППС Ппслпвне финансије 3 

17 ЕН2 Енглески језик 2 4 

18 ПРЕ Предузетнищтвп 4 

19 ХПП Хптелскп ппслпваое 4 

19 ИСТ Истраживаое тржищта  4 

20.1 ЕЛП Електрпнскп ппслпваое 4 

20.2 ЕКС Екпнпмија сапбраћаја 4 

21.1 ПЕК Пснпве екпнпмије 4 

21.2 СПТ Сарадоа и партнерствп 4 

22 МАР Маркетинг 5 

23 ППТ Ппсебни пблици туризма 6 

24 ЩПА Щпански језик 6 

25 НАГ Наципналне гастрпнпмије  6 

26 МТД Меначмент туристишких дестинација 7 

27 КНТ Културнп наслеђе и туризам  6 

28.1 ИСТ Истраживаое тржищта  5 

28.2 ПСК Пснпве квалитета 5 

29 СП2 Струшна пракса 2 3 

30 СТИР Заврщни рад - СТИР 8 

31 ЗАВ Заврщни рад – израда и пдбрана 8 
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Наставник: Невена Милетпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое језишких сппспбнпсти на енглескпм језику кпд студената и оихпвп псппспбљаваое за 
пасивну (разумеваое струшне литературе) и активну упптребу енглескпг језика кап језика струке 
(примена стешених знаоа из пбласти струке изражена на енглескпм језику), у писанпј и усменпј 
фпрми.  
 

Исхпд предмета  
Псппспбљенпст студената да кпристе струшну литературу, и да свпје идеје кап и нпва сазнаоа 
изразе на енглескпм језику у писанпј и усменпј кпмуникацији.  
 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Aнализа струшних текстпва преузетих из савремених британских учбеника и шаспписа из пбласти 
струке; Знаое кљушних пбласти граматике (мнпжина и рпд именица, заменице, прилпзи, 
предлпзи, граматишка времена, брпјеви, пасивне кпнструкције, услпвне решенице, мпдални 
глагпли), пбрада струшне терминплпгије 
Практична настава  
Припрема презентација – врста специфишнпг студијскп-истраживашкпг рада кпји се на крају 
презентује на енглескпм језику, и кпји ппдразумева рад у групи, кап и упптребу аудип-визуелних 
средстава.  
 

Литература  
1. C. Latham-Koening, C. Oxenden, "English File", Intermediate, Oxford University Press, Oxford, 2016. 
2. M. Ibbotson, "Professional English in Use", Cambridge University Press, Cambridge, 2009.  
3. G. Matid, J. Anđelkovid, D. Clark, "Organize Your English", FON, Beograd, 2012. 
 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Групни и фрпнтални рад, индивидуални и рад у парпвима, аудитивнп-визуелне метпде. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку пред. 10 усмени испит 50 

кплпквијум-и 40   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ПСНПВE ИНФПРМАЦИПНП-КПМУНИКАЦИПНИХ ТЕХНПЛПГИЈА 

Наставник: др Мирпслав Маркпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое тепријских и практишних знаоа пптребних за успещнп кприщћеое рашунара у 
свакпдневнпм раду. 

Исхпд предмета  
Студенти кпји пплпже испит биће псппспбљени да примеоују рашунар у свакпдневнпм раду 
независнп пд ппсла кпга пбављају. Стећи ће сва пснпвна знаоа кпја се тишу рашунарскпг хардвера 
и спфтвера, пперативнпг система, кприснишкпг спфтвера, рашунарских мрежа и кпмуникације, и 
ппсебнп интернета.  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Рашунари и пперативни системи, Интеракција хардвера и спфтвера, Рад са фајлпвима у Windows 
OS, Упптреба Windows OS, Хардвер, Класификација рашунара, Кприснишки (апликативни) спфтвер, 
Рещаваое прпблема у раду са рашунарпм, Защтита ппдатака и хардвера, Пбрада текста, Рад са 
табелама, Презентације, Размена дпкумената, Рашунарске мреже, Кпмуникација e-mail-пм, 
Интернет и world wide web 
Практична настава  
Вежбе у пптпунпсти прате предаваоа 

Литература  
1. V. Rankovid, Z. Kalinid, "Osnovi inofmraciono-komunikacionih tehnologija", Ekonomski fakultet 
Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, 2018. 
2. A. Grant, J. Meadows, "Communication Technology Update and Fundamentals",Thirteenth Edition, 
CRC Press, Florida, 2012. 
3. D. Simid, "Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija", FON, Beograd, 2011. 
4. V. Rajaraman, "Introduction to Information Technology", Second Edition, PHI Learning PrivateLimited, 
Delhi, 2013. 
 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа реализује прпфеспр ппмпћу слајдпва. Вежбе се раде у рашунарскпј ушипници. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум-и 55 испит за рашунарпм 40 

активнпст и присуствп 5   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: СПЦИПЛПГИЈА 

Наставник: др Дпбривпје Михаилпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое тепријскпг знаоа из спциплпгије; разумеваое пснпвних спциплпщких ппјмпва и приступа 
знашајних за анализу друщтвених ппјава, прпцеса, категприја; развијаое критишкпг мищљеоа 
студената 

Исхпд предмета  
Пд студената кпји успещнп пплпже испит пшекује се да: разумеју и правилнп кпристе кљушне 
спциплпщке ппјмпве; аналитишки и критишки преиспитују спциплпщка сазнаоа и закпне; стешенп 
знаое активнп примеоују и ппвезују са знаоима из других пбласти 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
1. Ппјам науке. Наушни закпн. Настанак и развпј спциплпгије 2. Предмет и метпд спциплпгије  3. 
Рад и друщтвп 4. Друщтвена прпизвпдоа. Рпба и нпвац 5. Ппдела рада и друщтвене групе 6. Ппјам 
државе. Врсте држава 7. Пплитика и пплитишке партије. Улпга и функције пплитишких партија. 
Идеплпгије 8. Ппјам културе 9. Ппјам религије 10. Мултикултурализам. Нације 11. Глпбализација и 
савременп (глпбалнп) друщтвп. 
Практична настава 
На вежбама се расправља п примерима из праксе кпји су пбухваћени прпгрампм предаваоа. 

Литература  
1. Д. Михаилпвић, И. Стпјанпвић, "Спциплпгија савременпг друщтва", Виспка технплпщка щкпла 
струкпвних студија Аранђелпвац, Аранђелпвац, 2018. 
2. В. Цветкпвић, "Спциплпгија: пснпвни прпблеми, ппјмпви, приступи, Факултет безбеднпсти 
Универзитета у Бепграду, Бепград, 2019. 
3. А. Ђурић, М. Никплић, "Спциплпгија у туризму“, Бепградска ппслпвна щкпла, Бепград, 2016. 
 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа и вежбе; израда семинарскпг рада 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку пред. 10 усмени испит 40 

практишна настава 10   

кплпквијум 20   

семинарски рад 20   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: МЕНАЧМЕНТ 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета: пбавезни  

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема  

Циљ предмета 
Уппзнаваое са принципима и пснпвним вещтинама из пбласти меначмента. Уппзнаваое и 
пвладаваое савременим метпдама и техникама кпје се кпристе у меначменту. Тежоа да се 
студенти псппспбе да упше прпблеме, анализирају их и предлпже нашин рещаваоа, на бази 
стешених знаоа и вещтина. 

Исхпд предмета 
Псппспбљенпст  студената за примену струшних знаоа, техника и метпда у прпцесима планираоа, 
прганизпваоа, впђеоа и кпнтрпле ппслпва. Стешенп знаое треба да пружи пснпву за прпушаваое 
наредних предмета из пбласти меначмента. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Настанак и пснпвни ппјмпви меначмента; развпј мисли пменачменту; структура меначмента; 
улпга и задаци меначмента. Функције меначмента; прпцес планираоа; прпцес прганизпваоа; 
прпцес кадрпваоа; прпцес впђеоа; прпцес пдлушиваоа; прпцес кпнтрпле. Развпј меначмента и 
улпга у индустрији; ефективнпст и ефикаснпст. Меначер; меначер и тимски рад; меначер и 
специјализпване меначмент дисциплине. Инфпрмаципни системи за управљаое предузећем.  
Практична настава 
Метпде и технике меначмента. Метпде планираоа. Метпде прганизпваоа. Метпде кпнтрпле. 
Метпде пдлушиваоа. Сппспбнпсти и знаоа меначера. Селекција и избпр меначера. Фпрмираое 
тима. Студије слушајева. 

Литература 
1. А. Дукић, "Меначмент – прпцес, пракса и принципи", Виспка технплпщка щкпла струкпвних 
студија  Аранђелпвац,  Аранђелпвац, 2018. 
2. И. Симић, "Меначмент", Екпнпмски факултет Универзитета у Нищу, Нищ, 2019. 
3. Д.Ђуришин, "Меначмент и стратегија, Центар за издавашку делатнпст Екпнпмскпг факултета 
Универзитета у Бепграду, Бепград, 2018. 
 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
аудитпрне, илустративнп-демпнстративне, вербалне, практишан рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст на предаваоима  5 усмени испт 60 

активнпст на вежбама 5   

кплпквијум 20   

семинарски рад 10   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: УВПД У ТУРИЗАМ 

Наставник: др Љубпмир Јпванпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема услпва 

Циљ предмета 
Пснпвни циљ изушаваоа пвпг предмета је да се студенти уппзнају са ппјампм  и истпријскпм 
услпвљенпщћу туризма, кап и да се уппзнају са пснпвним пблицима савремених дещаваоа у 
туризму, затим да схвате укупну прпблематику туризма. 

Исхпд предмета  
Савладаваоем пвпг предмета студенти преппзнају и прихватају нпве ппјмпве у туризму, стишу 
ппщту слику п савременим тенденцијама, ппзитивним странама и кпнфликтима, разумеју мптиве 
и фактпре кпји су главни индикатпри туристишких кретаоа, преппзнају, класификују и 
пбјащоавају ппјаве у туризму . 
 

Садржај предмета 
Тепријска и практична настава 
Тепријске пснпве туризма. Истпријски развпј туризма у свету и у Србији. Врсте и пблици туризма. 
Туристишка пптреба. Туристишки мптиви. Туристишки ресурси и туристишке атракције. Туристишки 
прпстпр. Савремени туризам. Туризам и угпститељствп. Туризам и сапбраћај. Туризам и пдрживи 
развпј. Глпбална култура и туризам. 

Литература  
1.Ђ.Шпмић, "Пснпве туризма: мултидисцилинаран приступ", Виспка хптелијерска щкпла 
струкпвних студија, Бепград, 2018. 
2. Д. Јпвишић, "Увпд у туризмплпгију", Гепграфски факултет, Бепград, 2013. 
 

Брпј часпва  активне наставе  

Предаваоа: 2 
 

Вежбе: 2 Други пблици наставе: Пстали шаспви 

Метпде извпђеоа наставе: 
мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое крпз заједнишки рад на 
рещаваоу практишних прпблема, 
сампсталнп истраживаое студената и рещаваое прпблема на пснпву дпбијених задатака.  

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5   

практишна настава 15 усмени испт 30 

Кплпквијум 30   

Семинарски рад 20   
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Студијски прпграм:МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ПСНПВЕ ЕКПНПМИЈЕ 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема  

Циљ предмета: Пснпвни циљ предмета Пснпви екпнпмије је да студентима пмпгући сажет увпд 
у принципе мпдернеекпнпмије. Ппзнаваое пвих принципа ппмаже да се разумеју и 
квантитативнп третирају најважнији екпнпмски прпблемипредузећа, привређиваоа, 
наципналних екпнпмија и щире. С друге стране, тп ће ппмпћи студентима да, 
ппзнавајућипснпвну категпријалну апаратуру, разумеју и псппспбе се за дубљи приступ 
екпнпмским прпблемима кпји се третирају удругим екпнпмским дисциплинама. У сущтини реш је 
п ппщте - пбразпвнпј и пснпвнпј екпнпмскпј дисциплини кпја јенеппхпдна и за изушаваое 
примеоене екпнпмије и предузетнищтва. 

Исхпд предмета: Пвладаваоем садржајем предмета студенти стишу базишна знаоа из пбласти 
какп микрпекпнпмије такпи из пбласти макрпекпнпмије. Тп ће им пмпгућити да разумеју, 
анализирају, критишки прпмищљају и рещавају брпјнепрпблеме везане за функципнисаое 
савремених предузећа, првенственп са институципналним и регулатпрним пквирпм, алии 
прпблеме щирег екпнпмскпг и друщтвенпг аспекта кпји тангирају раст, инвестиције, заппсленпст, 
сппљнптргпвински биланс и сл. 

Садржај предмета:  
Тепријска настава: 
Увпд у екпнпмију;  Пснпвни прпблеми екпнпмске прганизације; Пснпвне карактеристике ппнуде 
и тражое; Предузећа на тржитима пптпуне и пгранишене кпнкуренције;  Пснпвни елементи 
теприје и анализе трпщкпва; Пснпвни макрпекпнпмски циљеви; Пснпвни елементи сущтине и 
мереоа наципналнпг прпизвпда и дпхптка; Инвестиције, заппсленпст, инфлација и ппслпвни 
циклус; Агрегатна тражнја и агрегатна ппнуда; Нпвац, банке и друге финансијске прганизације; 
Фискална пплитика; Мпнетарна пплитика и оихпв утицај на агарегатну тражоу. 
Практична настава:Вежбе, истраживашки рад, анализа студија слушајева. 

Литература:  
1. Д. Китанпвић, "Пснпви екпнпмије", Екпнпмски факултет Универзитета у Нищу, Нищ, 2019. 
2. М. Миланпвић, Б. Илић, "Пснпви екпнпмије", Виспка технплпщка щкпла струкпвних студија 
Аранђелпвац, Аранђелпвац, 2019. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: Мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое 
крпз заједнишки рад на рещаваоу практишних прпблема,сампсталнп истраживаое студената и 
рещаваое прпблема на пснпву дпбијених задатака. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит / 

кплпквијум-и 40 усмени испт 40 

семинар-и 10 ..........  
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: OСНПВE ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Наставник: др Ана  Дукић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ:7 

Услпв:нема 

Циљ предмета 
Пснпвни пбразпвни циљ предмета је да се студенти уппзнају са пснпвним ппјмпвима у 
прганизаципним наукама, кап и да стекну пснпвна тепријска и практишна знаоа и вещтине из 
пбласти прганизације предузећа.С тим у вези указује се на знашај прпцеса прганизпваоа и 
прганизација кап резултата тпг прпцеса, пренпщеое знаоа п техникама прганизаципнпг 
структурираоа и нашину функципнисаоа прганизација, пре свега предузећа. 
 

Исхпд предмета 
Накпн изушаваоа предмета, пшекује се да студенти стекну пснпвнатепријска и практишна знаоа 
из пбласти прганизације предузећакап и да усвпје релевантне вещтине за рещаваоепрактишних 
прганизаципних прпблема. 
 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Дефинисаое ппјмпва и предмета науке п прганизацији;Традиципналне и савремене теприје и 
приступи прганизпваоу;Пблици прганизације предузећа у тржищнпј екпнпмији; Прпцес 
фпрмираоа прганизаципне структуре; Мпдели (фпрме) прганизаципне структуре; 
Прганизаципнп ппнащаое; Прганизаципне прпмене. 
Практична настава 
Вежбе, истраживашки рад, анализа слушајева. 
 

Литература 
1. В. Никплић, "Наука п прганизацији ппслпваоа: тепријски пснпви", Екпнпмски институт, 

Бепград, 2018. 
2. Д. Ризнић, С. Урпщевић, Б. Ставрић, "Пснпви прганизације", Технишки факултет, Бпр, 2015. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое крпз заједнишки рад на 
рещаваоу практишних прпблема,сампсталнп истраживаое студената и рещаваое прпблема на 
пснпву дпбијених задатака. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку пред. 10 усмени испт 40 

практишна настава 10   

кплпквијум-и 30   

семинар-и 10   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ЕЛЕКТРПНСКП ППСЛПВАОЕ 

Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Предмет даје увпдна знаоа п кпнцепту електрпнскпг ппслпваоа ппдржанпг интернетпм, World 
Wide Web-пм и ппвезаним технплпгијама. Пдабране наставне јединице пбезбеђују разумеваое 
пснпвних ппкреташа и преднпсти електрпнскпг ппслпваоа (ппсебнп у B2B и B2С сегменту), 
кпнвергенције технплпгија и пстваривих мпгућнпсти у ппслпваоу, изазпва технплпщкпг напредка 
и динамике, правнпг и институципналнпг пквира неппхпднпг за реализацију е-ппслпваоа. 
 

Исхпд предмета  
Студенти су на пснпву знаоа и вещтина савладаних на пвпм предмету псппспбљени за  увпђеое и 
кприщћеое прпграмских рещеоа за електрпнскп ппслпваое. 
 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У тпку изушаваоа предмета студент ће стећи пснпвна знаоа п: oснпвама е-ппслпваоа, улпзи 
малппрпдаје у е-тргпвини, упптреби маркетинга и реклама у е-туризму и угпститељству, B2B  е-
тргпвини, електрпнскпј размени ппдатака, интранету и еxтранету, електрпнским системима 
плаћаоа, улпзи е-ппслпваоа у туризму и угпститељству, стандардима,защтити интелектуалне 
свпјине, инфраструктури за е-ппслпваое, глпбалним аспектима и изазпвима е-ппслпваоа, 
савременим рещеоима у пвпј пбласти и технплпщким инпвацијама кпје ппдижу квалитет 
ппслпваоа. 
Практична настава  
Анализа практишних примера примене кпнцепта електрпнскпг ппслпваоа. Савремени севиси на 
вебу. Креираое Wordpress страница. Креираое електрпнске прпдавнице. CRM, ERP системи на 
практишним примерима. Примена RFID, GPS система уз демпнстрацију. Анализа ппдатака и севиса 
друщтвених мрежа. Механизми защтите у електрпнскпм ппслпваоу.Имплементација SMART 
картица. 

Литература  
1. Б. Раденкпвић, "Електрпнскп ппслпваое", ФПН, Бепград, 2015. 
2. D. Chaffey, "Digital business and e-comerce management", Harlow, Pearson, 2019. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2  Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: предаваоа, вежбе, прпјектни рад, кпнсултације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

Активнпст у тпку наставе 15 Писмени испит 30 

Кплпквијуми  40   

Семинарски рад 15   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ЕКПНПМИЈА САПБРАЋАЈА 

 Наставник: 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема  

Циљ предмета: Пснпвни циљ предмета је уппзнаваое студената са екпнпмијпм сапбраћајне 
делатнпсти кап сампсталне привредне гране, али и трансппртне делатнпсти, кап пснпвне и/или 
сппредне делатнпсти предузећа. Изушавајући пвај предмет,  студент има прилику да се уппзна са 
два пснпвна аспекта екпнпмије у сапбраћају: 1. макрп-елементима пбављаоа сапбраћајне 
делатнпсти у некпј земљи, са ппсебним псвртпм на сапбраћајни систем Србије, и 2. микрп-
прпблематикпм прганизпваоа трансппртне функције на нивпу предузећа кпме је тп матишна 
делатнпст или предузећа кпме су неппхпдне превпзне услуге кап дппуна пснпвнпј делатнпсти. 

Исхпд предмета: предмет Екпнпмика сапбраћаја пмпгућава студентима да: 1. уппзнају 
најважније сегменте сапбраћајнпг система кап једне пд најслпженијих привредних грана сваке 
земље; 2. преппзнају пдреднице мпдерне, тржищнп заснпване екпнпмске пплитике и стратегије 
у пквиру сапбраћаја; 3. третирају трансппртне трпщкпве кап знашајан сегмент трпщкпва за 
привреду у целини, али и за скпрп свакп предузеће; 

Садржај предмета: 
Тепријска настава: 
1. Сапбраћај кап привредна грана 2. Утицај сапбраћаја на друге привредне гране 3. Видпви и 
врсте сапбраћаја и оихпве екпнпмске карактеристике 4. Интегрални сапбраћај 5. Сапбраћајнп 
тржищте 6. Предвиђаое тражое за сапбраћајним услугама 7. Пдрживи сапбраћај 8. Трпщкпви и 
цена кпщтаоа сапбраћајних услуга 9. Трпщкпви инфраструктуре у сапбраћају 10. Фпрмираое и 
пплитика цена у сапбраћају 11. Специфишнпсти глпбалнпг развпја сапбраћаја 12. Специфишнпсти 
развпја сапбраћаја у Србији 13. Стратещки припритети и правци развпја сапбраћајнпг система 
Србије 14. Принципи савремене сапбраћајне пплитике 
Практична настава: 
Студија слушаја, индивидуални и тимски студентски радпви. 

Литература:  
1.  В. Бпжић, С. Аћимпвић, "Екпнпмија сапбраћаја", Екпнпмски факултет Универзитета у Бепграду, 
Бепград, 2017. 
2. В. Бпжић, С. Аћимпвић, "Маркетинг лпгистика", Екпнпмски факултет Универзитета у Бепграду, 
Бепград, 2017. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава:2 Практична настава:2 

Метпде извпђеоа наставе: Мпнплпщки метпд, интерактивни пблици наставе, рещаваое 
прпблемских задатака 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит / 

кплпквијум-и 30 усмени испт 50 

семинар-и 10 ..........  
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ВЕРПВАТНПЋА И СТАТИСТИКА 

Наставник: др Миланка Гардащевић-Филиппвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Циљ је да се студенти уппзнају са пснпвним ппјмпвима теприје верпватнпће и статистике, кап и да 
усвпје те ппјмпве у мери кпја им је пптребна за оихпву примену. 

Исхпд предмета  
Студенти кпји пплпже испит биће псппспбљени да стешена знаоа и вещтине успещнп кпристе какп 
за савладаваое градива других наставних предмета кпји се изушавају тпкпм студија такп и за 
примену у разним прпблемима кпји се ппјављују у струци. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Пснпвни ппјмпви теприје верпватнпће: ппјам слушајнпг дпгађаја, дефиниција верпватнпће 
слушајнпг дпгађаја. Услпвна верпватнпћа дпгађаја, зависнпст и независнпст слушајних дпгађаја. 
Фпрмула пптпуне верпватнпће. Бајеспва фпрмула. Расппделе слушајних прпмеољивих, Бинпмна 
расппдела, Пуаспнпва расппдела, Гауспва расппдела, студентпва расппдела, хи-квадрат 
расппдела. Узпрак и статистике узрпка, Статистишкп пцеоиваое, Тестираое статистишких 
хипптеза, Интервали ппвереоа, Регресија и кпрелација.   
Вежбе 
У пптпунпсти прате предаваоа. 

Литература  
1. П. Младенпвић, "Верпватнпћа и статистика", Завпд за учбенике, Бепград, 2019. 
2. М. Стпјакпвић, "Верпватнпћа и слушајни прпцеси", Факултет технишких наука, Нпви Сад, 2019. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 3 Вежбе: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Аудип – визуелне метпде 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум-и 55 писмени испит 40 

активнпст и присуствп 5   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: МЕНАЧМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 

Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета: Пплазећи пд све израженијег знашаја предмета Меначмент људским ресурсима, 
пснпвни циљ оегпвпгпрпушаваоа је да стденти стекну пдгпварајућа струшна знаоа и вещтине п 
активнпстима (прпцесима) управљаоа људскимресурсима, кап и п прганизаципнпм мпделираоу 
сектпра (службе) људских ресурса предузећа. Тп се ппсебнп пднпси намптиваципни систем и 
управљаое хармпнизацијпм плурализма интереса заппслених и других стејкхплдера. 

Исхпд предмета: Изушавоем пвпг наставнпг предмета студенти стишу пптребна знаоа и вещтине 
п сущтини и пснпвнимпбележјима пве релативнп нпве наставне пбласти и прпблематике. Тп се 
ппсебнп пднпси на прпцес анализе ппсла ипрганизаципнп структурираое функције људских 
ресурса, прпцес регрутпваоа и селекције кандидата, пснпвне метпде пбуке,развпја нпвих знаоа 
и вещтина,пцеоиваое перфпрманси заппслених (меначерских, експертских и изврщних 
структура),нјихпву мптивацију, радне пднпсе и другп. 

Садржај предмета: 
Тепријска и практична настава настава: 
- Увпд – пснпни елементи меначмента људским ресурсима; 
- Анализа ппсла – пбима задатака и пптреба у људским ресурсима за оихпву реализацију; 
- Планираое људских ресурса пп пбиму, структури, сталнпсти, флуктуацији; 
- Регрутпванје и сеелекција пдгпварајућих кандидата; 
- Пбука иразвпј Заппслених; 
- Пцеоиванје перфпрманси, системи зарада, мптиваципни системи; 
- Радни пднпси и кплективнп прегпвараое; 
- Напущтаое прганизације. 

Литература:  
1. Р. Прлић,  Т. Иванпвић, "Меначмент људских ресурса", ФПН, Бепград, 2019. 
2. А. Сућеска, Ж. Пржуљ, "Меначмент људских ресурса", Дата статус, Бепград, 2019. 
3. Б. Бпгићевић-Миликић, "Меначмент људских ресурса", Екпнпмски факултет Универзитета у 
Бепграду, Бепград, 2017. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: Мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое 
крпз заједнишки рад на рещаваоу практишних прпблема,сампсталнп истраживаое студената. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 15 писмени испит  

практишна настава 15 усмени испт 30 

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ЕКПНПМИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема  

Циљ предмета 
Предмет пмпгућава студентима да се уппзнају са тепријским, метпдплпщким и практишним 
аспектима кљушних фенпмена предузећа, кљушним принципима и елементима ппслпваоа 
предузећа,местпм и улпгпм предузећа на тржищту, утицајем тржищта и кпнкуренцијена 
функципнисаое предузећа, кап и са мереоем и управљаоем пствареоима предузећа 
 

Исхпд предмета 
Усвајаое знаоа и вещтина из предлпженпг садржаја предмета пмпгућава студентима да се: 
уппзнају са свим релевантним фактприма и ппказатељима ппслпваоа предузећа; псппспбе да 
разумеју нашин на кпји функципнищу предузећа у тржищнпјпривреди; разумеју прпблеме са 
кпјима се предузећа супшавају и прпнађу мпгућа рещеоа. Студенти ће мпћи да практишнп 
примене стешена знаоа у циљу унапређеоа ефикаснпсти и ефективнпсти ппслпваоа. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Увпд у екпнпмику предузећа; Ппјам, карактеристике и разлпзи ппстпјаоа предузећа; 
Диференцираое предузећа; Ефикаснпст иефективнпст предузећа (ппјам, приступи); Пкружеое 
предузећа (ппјам, врсте, управљаое пкружеоем); Трпщкпви (врсте,краткпрпшни трпщкпви, 
дугпрпшни трпщкпви, калкулације трпщкпва); Инвестиције (пптимална алпкација екпнпмских 
ресурса увремену, критеријуми за дпнпщеое инвестиципних пдлука); Прихпд предузећа (ппјам, 
укупни, прпсешни и маргинални);Технплпгија, прпизвпдоа и прпдуктивнпст (типпви прпизвпдое, 
дефиниција прпдуктивнпсти, анализа, мереое); Људски ресурсии унапређеое прпдуктивнпсти 
(маргинална прпдуктивнпст рада, људски капитал, кпмпензације); Екпнпмишнпст (ппјам, 
извпри,унапређеое екпнпмишнпсти); Прпфит (теприје, врсте прпфита); Рентабилнпст (знашеое, 
анализа, мереое, спрпвпђеое);Ппслпвни циљеви (максимираое прпфита, кприснпст меначера). 
Практична настава 
Вежбе, истраживашки рад, анализа студија слушајева. 

Литература:  
1. Б. Паунпвић, "Екпнпмика предузећа", Центар за издавашку делатнпст Екпнпмскпг факултета 
Универзитета у Бепграду, Бепград, 2020. 
2. Б. Ставрић, Ж. Ерцег, "Екпнпмика предузећа: теприја екпнпмије ппслпвнпг система", КИЗ 
Центар, Бепград, 2020. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа ex cathedra, дискусија на шасу, пдбрана семинарских радпва, анализа студија слушаја, 
кплпквијуми.  

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст на предаваоима 10 усмени испит 40 

кплпквијум-и 30   

семинар-и 20   



15 

 

 

Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ТУРИСТИШКА ГЕПГРАФИЈА 

Наставник: др Мирпљуб Милиншић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са развпјним путем  и пснпвним ппјмпвима туризма. Дефинисаое туризма и 
уппзнаваое са пснпвним принципима и услпвима за развпј туризма. Циљ је да се студенти 
уппзнају са терпијским пснпвама туристишке гепграфије: са предметпм прпушаваоа, метпдама, 
пснпвним ппјмпвима и категпријама туризма, оегпвим функцијама. 

Исхпд предмета  
Савладаваое пснпвних тепријских знаоа п туристишким кретаоима, кап и пблицима туристишких 
кретаоа, фактприма туристишке ппнуде и метпдама туристишке валпризације.   

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Ппјам туристишке гепграфије; Истпријске пснпве туризма; Дпмени истраживаоа туристишке 
гепграфије; Ппјам туристе и туризма; Пснпвне категприје туризма; Туристишка пптреба и 
елементи туристишких кретаоа; Функције туризма; Туристишке атрактивнпсти и туристишка 
валпризација; Прирпдне туристишке атрактивнпсти; Културне туристишке атрактивнпсти; Фактпри 
туристишких кретаоа; Дефинисаое и ппдела пблика туристишких кретаоа; Пснпвни пблици 
кретаоа; Мптивски пблици кретаоа; Пстали мптивски пблици кретаоа; Гепграфски пблици 
кретаоа (Наципнална туристишка кретаоа, међунарпдна туристишка кретаоа); Спциплпщки 
пблици кретаоа; Трансппртни пблици кретаоа; Кпмуникативни фактпри; Рецептивни фактпри; 
Ппјам и структурни елементи туристишке регије; Уппзнаваое са елементима, прпцеспм и 
метпдама туристишке валпризације.  

Литература  
1. С. Станкпвић, М. Гајић,  "Туристишка гепграфија Србије", Гепграфски факултет Универзитета у 
Бепграду, Бепград, 2019. 
2. С. Щтетић, Д. Щимишевић, "Туристишка гепграфија", Виспка туристишка щкпла струкпвних 
студија, Бепград, 2017. 
3. Е. Манић, "Гепграфија туризма: Центар за издавашку делатнпст Екпнпмскпг факултета 
Универзитета у Бепграду, Бепград, 2018. 

Брпј часпва  активне наставе:  Пстали 
шаспви Предаваоа:  

2 
Вежбе:  
2 

Други пблици 
наставе: 

Студијски истраживашки рад: 

Метпде извпђеоа наставе 
Метпда усменпг излагаоа, метпда разгпвпра, текстуална метпда, илустративнп-демпнстративна 
метпда уз кприщћеое кпмпјутера и видеп прпјектпра. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Заврщни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит  

практишна настава 10 усмени испит 30 

кплпквијум-и (2) 40 ..........  

семинар-и 15   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Наставник: Невена Милетпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ:5 

Услпв: пплпжен испит из предмета Енглески језик 1 

Циљ предмета 
Псппспбљаваое студената да систематизују и активнп кпристе претхпднп стешенп  знаое језика, 
да га ппдигну на вищи нивп крпз разне пблике усмених и писмених активнпсти, да се јаснп, лакп и 
граматишки исправнп изразе на енглескпм језику, кап и да несметанп кпристе литературу на 
енглескпм неппхпдну за прпщиреое знаоа из псталих предмета. 
 

Исхпд предмета  
Писана и усмена кпмуникација из пбласти струке: да се студенти псппспбе да напищу мплбу за 
ппсап, резиме и апстракт текста на енглескпм језику, кап и за разгпвпр за ппсап и да пдрже 
презентацију на енглескпм језику из струке. 
 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Развпј језишке кпмпетенције студената пбрадпм текстпва разлишите тематике, израдпм 
разлишитих типпва вежбаоа, дискусијпм на пдабране ускпструшне теме. Ппсебан акценат је 
стављен на кпмуникативни приступ и развпј прпдуктивних језишких вещтина крпз практишне 
вежбе, дискусије и разнпврсне писане задатке. 
Практична настава  
Рад на текстпвима, пбнављаое граматишких структура, припреме презентације. 
 

Литература  
1. C. Latham-Koening, C. Oxenden, "English File", Intermediate, Oxford: Oxford University Press, Oxford, 
2016. 
2. Г. Јакић, "Reading texts", ФПН, Бепград, 2013. 

Брпј часпва активне наставе 
Тепријска 
настава:2 

Практична 
настава:2 

Метпде извпђеоа наставе 
Групни и фрпнтални рад, индивидуални и рад у парпвима, аудитивнп-визуелне метпде. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 
Завршни 
испит  

ппена 

презентација 10 
усмени 
испит 

45 

кплпквијум-и 40   

активнпст и присуствп  5   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема  

Циљ предмета 
Предмет је кпнципиран са циљем да пбезбеди студентима стицаое пснпвних знаоа из 
предузетнищтва какп би у будућем раду знали да прпнађу пдгпварајућа средства и метпде 
заппкретаое властитпг предузетнишкпг ппдухвата. 
 

Исхпд предмета 
Стицаое пснпвних тепријских и практишних знаоа пмпгућиће студентима да идентификују и 
пбјасне предузетнишку идеју, анализирaју пкружеое и прпцене пптенцијалнатржищта; кпмбинују 
извпре финансираоа предузећа; планирају, кпнтрплищу и прганизују нпвппслпвни ппдухват 
предузећа; израшунају и тумаше резултате ппслпваоа малпг предузећа 
 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Предузетнищтвп (ппјам и развпј предузетнищтва, врсте, знашај); Предузетнищтвп у 21. веку - 
фактпри развпја; Предузетник (ппјам, карактеристике и ппнащаое предузетника); Инпвација – 
базни инструмент предузетнищтва; Предузетнишки прпцес (карактеристике, мпдели, елементи); 
Ппјам и нашин израде предузетнишке идеје; Предузетнишки нашинразмищљаоа; Предузетнишке 
стратегије; Креативнпст, ппслпвна идеја и анализа прилике; Интелектуалнп власнищтвп и друга 
правна питаоа за предузетнике; Ппслпвни, маркетинщки, прганизацијски и финансијски план;  
Финансираое нпвпг ппдухвата – извпри финансираоа;  Управљаое, развијаое нпвпг ппдухвата; 
Резултати ппслпваоамалпг предузећа;  Предузетнищтвп у Србији;  Ппдстицаји за предузетнищтвп 
у Србији. 
Практична настава 
Израда бизнис плана, анализа студија слушајева, интервју са предузетникпм. 

Литература 
1. R. Hisrich, "Entrepreneurship", McGraw-Hill, New York, 2017. 
2. М. Иванпвић-Ђукић, М. Радпсављевић, "Предузетнишки прпцес", Екпнпмски факултет 
Универзитета у Нищу, Нищ, 2018. 
3. М. Ћпсић, "Пснпве предузетнищтва у туризму", Виспка туристишка щкпла струкпвних студија, 
Бепград, 2019. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава:2 Практична настава:2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, вежбе, анализе ппслпвних слушајева, семинарски радпви, презентације и дискусије у 
групи. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 усмени испт 40 

кплпквијум-и 30   

семинар-и 20   
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Студијски прпграм:МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ИСТРАЖИВАОЕ ТРЖИЩТА 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета:избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета: Предмет је кпнципиран са циљем да пбезбеди студентима стицаое пснпвних 
знаоа из прпцеса истраживаоа тржищта путем кпјег се ствара квалитетна инфпрмаципна пснпва 
за дпнпщеое ппслпвних пдлука. На тај нашин, студенти се уппзнају са пснпвним ппдрушјима 
активнпсти, кап и са фазама пвпг прпцеса. 

Исхпд предмета: Пвладаваоем садржајемпредмета студенти стишу базишна знаоа п пснпвним 
метпдама и техникама кпје с кпсте у истраживаоу тржищта и псппспбљавају се за примену пвих 
метпда у пракси. Стицаое специфишних знаоа у пвпј пбласти ће ппмпћи да разумеју, 
анализирају, критишки прпмищљају и рещавају брпјнепрпблеме везане за истраживаое тржищта 
кпристећи разлишите релевантне извпре за прикупљаое секундарних ппдатака, кап и метпди за 
прикупљаое примарних ппдатака.  

Садржај предмета 
Тепријска настава: 
Прпцес и улпга истраживаоа тржищта; Дизајн и имплементација истраживаоа тржищта; 
Прикупљаое ппдатака секундарни и стандардизпвани извпри; Експлпратпрна истраживаоа: 
квалитативна истраживаоа и ппсерваципни метпди; Дескриптивнаистраживаоа: мереое става и 
дизајнираое упитника; Узрпшна истраживаоа; Извлашеое узпрака и велишина узпрка; 
Анализаппдатака и примена инфпрмаципних система: регресипна анализа, дискриминаципна и 
канпнишка анализа, фактпрска и анализаскупина, мултидимензипнп скалираое и анализа 
здружених ефеката. 
Практична настава: 
Анализа тепријских кпнцепата истраживаоа тржищта на примерима из праксе. Анализа ппдатака 
на примерима из праксе крпз примену SPSS прпграмскпг пакета. 

Литература:  
Преппручена:  
1. Х. Ханић, "Истраживаое тржищта“, Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија, Ваљевп, 2012. 
2. P. Kotler, G. Armstrong, "Principles of marketing", Perars educatin, Harlow, 2018. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава:2 Практична настава:2 

Метпде извпђеоа наставе: Мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, студија слушаја, ушеое 
крпз заједнишки рад на рещаваоу практишних прпблема,сампсталнп истраживаое студената и 
рещаваое прпблема на пснпву дпбијених задатака. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит / 

практишна настава 10 усмени испт 30 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   
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Студијски прпграми: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: МЕНАЧМЕНТ СПЕЦИЈАЛНИХ ДПГАЂАЈА 

Наставник:др Ђпрђе Михаилпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв:  нема услпва 

Циљ предмета 
Циљ предмета је уппзнаваое студената са пснпвним техникама и активнпстима кпји су неппхпдни 
за планираое, прпмпцију, реализацију и евалуацију специјалних дпгађаја. 

Исхпд предмета  
Стицаое пснпвних знаоа у пбласти меначмента специјалних дпгађаја (наушних скуппва, 
кпнференција, сппртских дпгађаја, семинара и др.). 

Садржај предмета 
Тепријска и практична настава 
Дефинисаое специјалних дпгађаја. Карактеристике специјалних дпгађаја. Планираое специјалних 
дпгађаја. Планираое прпграма активнпсти. Планираое кадрпвских ресурса. Лпгистишка ппдрщка. 
Маркенинщких активнпсти. Финансираое дпгађаја. Безбеднпст и сигурнпст ушесника дпгађаја. 
Правни аспекти са стране специјалних дпгађаја. Инфраструктурне пптребе. Припрема 
дпкументације. Технишка ппдрщка. Елементи бучетске кпнтрпле. Извещтаваое тпкпм реализације. 
Активнпсти накпн реализације дпгађаја. 

Литература:   
1. С. Зарић, "Планираое дпгађаја: принципи и пракса", Хераеду, Бепград, 2019. 
2. N. Evans, "Strategic management for tourism, hospitality and events", Routledge Taylor & Francis 
Group, London, 2015. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе:   мпнплпщки метпд, студија слушаја, ушеое крпз заједнишки рад на 
пснпву дпбијених задатака. Израда прпјектних радпва. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  10   

ушещће у струшнп практишним 
вежбама  

15 усмени испт  30 

прпјектни задатак 25   

семинарски рад 20   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: МАРКЕТИНГ 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое тепријских знаоа за разумеваое пснпвних ппјмпва и принципа маркетинга иусвајаое 
релевантних вещтина и кпмпетенција из пве пбласти. 
 

Исхпд предмета 
Стицаоем тепријских знаоа, вещтина и сппспбнпсти из предмета студенти ће бити псппспбљени 
да:пвладају метпдима, ппступцима и прпцесима истраживаоа,развију критишкп мищљеое, 
рещавају кпнкретне прпблеме из праксе, развију кпмуникаципне сппспбнпсти. 
 

Садржај предмета  
Тепријска настава 
Маркетинг кпнцепт; Креираое вреднпсти и сатисфакција пптрпщаша; Управљаое маркетингпм у 
предузећу; Маркетинг пкружеое;Маркетинг инфпрмаципни систем и маркетинг истраживаоа; 
Истраживаое финалних пптрпщаша; Ппслпвнп тржищте иппнащаое ппслпвних купаца; 
Сегментација, избпр циљнпг тржищта и ппзиципнираое; Прпизвпд; Нпви прпизвпд; 
Прпизвпднипрпграм; Цена; Дистрибуција; Интегрисане маркетинщке кпмуникације. 
Практична настава 
Вежбе, други пблици наставе, студијски истраживашки рад. 
 

Литература 
1. М. Глигпријевић, С. Вељкпвић, "Маркетинг", Центар за издавашку делатнпст Екпнпмскпг 
факултета Универзитета у Бепграду, Бепград, 2019. 
2. С. Милпјевић, А. Микић, "Маркетинг у туризму", Академија ппслпвних студија, Бепград, 2019. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе  
Предаваоа ex катедра, интерактивни пблици наставе, семинарски радпви, презентације 
ппјединих наставних целина, индивидуални и групни прпјекти. 
 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст на предаваоима 5 писмени испит  

практишна настава 5 усмени испт 50 

кплпквијум-и 30   

семинар-и 10   
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Студијски прпграм:МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ППСЕБНИ ПБЛИЦИ ТУРИЗМА 

Наставник: др Љубпмир Јпванпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема услпва 

Циљ предмета 
Циљ је да се студенти уппзнају са ппсебним пблицима туризма, кап и да се кпд студената 
ппдстакне размищљаое п прпщириваоу туристишке ппнуде у пракси, ппдстицаоем пдређених 
пблика туризма специфишних за пдређену дестинацију. 

Исхпд предмета  
Савладаваое управљаоа ппсебним пблицима туризма на пснпву екпнпмије и меначмента; 
разумеваое и рещаваое кљушних прпблема везаних за ппсебне пблике туристишких кретаоа. 
Планираое и усмераваое развпја ппјединих пблика туризма. 

Садржај предмета 
Тепријска и практична настава 
Врсте и пблици савременпг туризма (лпвни, здравствени, сппртски, кпнгресни, културни итд.). 
Ппщте пдреднице ппсебних пблика туристишких кретаоа. Прпизвпд селективнпг туризма. 
Специфишнпсти ппсебних пблика туризма. Маркетинг и ппсебни пблици туризма. Квалитет 
прпизвпда у ппсебним пблицима туризма. Туризам у будућнпсти. 

Литература  
1.Г. Генпв, "Туризам ппсебних интереса", Виспка туристишка щкпла, Бепград, 2008. 
2.В. Јпванпвић, "Тематски туризам", Универзитет Сингидунум, Бепград, 2015. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе 
Метпда усменпг излагаоа, метпда разгпвпра, текстуална метпда, илустративнп-демпнстративна 
метпда уз кприщћеое кпмпјутера и видеп прпјектпра. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Заврщни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит  

практишна настава 5 усмени испт 60 

кплпквијум 20 ..........  

семинар-и 10   
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Студијски прпграми: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ЩПАНСКИ ЈЕЗИК 

Наставник: Нела Стпјиљкпвић 

Статус предмета:пбавезни 

Брпј ЕСПБ:6 

Услпв:  нема услпва 

Циљ предмета 
Стицаое знаоа из щпанскпг језика и псппспбљаваое за кприщћеое истпг у пбласти туризма и 
угпститељства 

Исхпд предмета  
Студенти се псппспбљавају у пснпвним кпмуникаципним вещтинама на щпанскпм језику 

Садржај предмета 
Тепријска и практишна настава 

Увпд: уппзнаваое са пснпвама щпанскпг језика; алфабет; акцентпваое. 
Уппзнаваое, представљаое-фпрмалнп и нефпрмалнп пбраћаое. 
Гпвпрнп ппдрушје щпанскпг језика:Јужна Америка, Щпанија. 
Изражаваое наципналнпсти; придеви за нац. и присвпјни. 
Глагпли- презент индикатива; правилни глагпли; прпмене. 
Дати физишки ппис; изразити склпнпсти, занимаоа. 
Неправилни глагпли (ser, esfar,...)Тест 1. 
Сместити ствари (људе) у пдређени прпстпр; дати адресу или питати за исту. 
Присвпјне заменице, придеви, ппказне заменице и придеви. 
Перифразе: tener que+inf.; thay que+inf.; ira + inf..... 
Прпщла времена:pretérito perfecto, pretérito indefinido; pretérito imperfecto. 
Глагпли са предлпгпм. Тест  2. 
Императив у щпанскпм језику; Пдлазак у куппвину-ir de compras. 
Estar+gerundio  - радоа у тренутку гпвпра;  ir a+inf. –за изражаваое будућнпсти 
Путпваоа; ir de viage. Превпзна средства. Ппправни тест. 

 

Литература:   
 1. Neus Sans Baulenas, Ernesto Martin Peris, ,,Gente Hoy 1, Libro del alumno + CD (Spanish edition), 

Klett, 2017.  
2.   Neus Sans Baulenas, Ernesto Martin Peris, ,,Gente Hoy 2, Libro del alumno + CD2 (Spanish edition), 
Klett, 2017.  
Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе:   предаваоа, вежбе, семинарски рад, тестпви, кпнсултације 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  10   

ушещће у струшнп практишним 
вежбама  

15 усмени испт    30 

тестпви (2) 30   

семинар-и 10   

дпмаћи задатак 5   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: НАЦИПНАЛНЕ ГАСТРПНПМИЈЕ 

Наставник:др Љубпмир Јпванпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: Нема 

Циљ предмета: Предмет треба да пмпгући студенту стицаое знаоа п кухиоама разлишитих 
нација сагледаваоем утицаја елемената и фактпра гепграфске средине на развпј гастрпнпмије, 
принципе и метпде пдређиваоа размещтаја ппјединих гастрпнпмских елемената, усппстављаоа 
равнптеже између физишких, гепграфских и антрпппгених фактпра са апекта гастрпнпмије, 
критеријуме пдабира ппјединих елемената гастрпнпмије за туристишкп активираое прпстпра, 
кап и пднпс лпкалнпг, регипналнпг, наципналнпг и глпбалнпг у гастрпнпмији.Предмет треба да 
пмпгући да студент уппзна нашин и културу исхране других нарпда, кап и да припреми ппзната 
јела ппјединих нарпда. 

Исхпд предмета: На крају мпдула студент треба да ппкаже ппзнаваое наципналних 
карактеристика, гастрпнпмске културе, развпј и антрппплпгију хране ппјединих нација. Такпђе, 
треба да зна сампсталнп да припреми пдређена јела и да их уврсти у ппнуду. 

Садржај предмета: Тепријска настава: Први деп предмете пбрађује пбрађује пбишаје, навике и 
традиције наципналних кухиоа света. Предмет пбухвата савладаваое пснпвних карактеристика 
кухиоа разлишитих нација. Пбрађују се кухиое Еврппскпг кпнтинента са првпбитним акцентпм на 
Француску кухиоу и оен истпријски развпј, кухиоу Русије, Немашке, Щпаније, Щведске, али и 
кухиоа држава из нащег пкружеоа, кпје су утицале на фпрмираое кухиое нащег нарпда Гршка, 
Македпнија, Бугарска, Румунија, Мађарска, Хрватска и др. Пбрађују се кухиое нарпда Северне, 
Средое и Јужне Америке, какп првпбитнпг станпвнищтва, такп и дпсељеника кпји имају велики 
утицај на оихпву гастрпнпмију, кап и елементи кпји су утицали на оихпвп фпрмираое, какп 
гепграфски, такп и истпријски. Азија се савладава са акцентпм на Кину, Јапан, Тајланд и Индију, 
Африка са фпкуспм на северни деп Египат, Тунис и Марпкп. Аустралија се пбрађује крпз анализу 
кухиое дпмпрпдаца и дпсељеника.  
Практична настава: Реализује се крпз праксу студената у разлишитим угпститељским пбјектима 
где се вежба припрема јела разлишитих нација 

Литература  
1. M. Вукић, "Наципналне гастрпнпмије", Виспка хптелијерска щкпла струкпвних студија, Бепград, 
2019. 
2. Б. Калеоук, "Наципналне гастрпнпмије", Универзитет за ппслпвне студије, Баоа Лука, 2016. 
 

Брпј часпва  активне наставе  Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит  

вежбе 5 усмени испт 45 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и 5   
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Студијски прпграми: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: МЕНАЧМЕНТ ТУРИСТИШКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 

Наставник: др Мирпљуб Милиншић 

Статус предмета: пбавезан  

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: нема услпва 

Циљ предмета: стицаое знаоа кпд студената п екпнпмским пдредницама туристишких 
дестинација, у смислу квалитета, пбима и структуре туристишке дестинације ппсматранп 
изплпванп и у пквиру кпнкурентских пднпса на тржищту, дефинисаоа циљева, праваца и задатака 
управљаоа датим дестинацијама, анализе еластишнпсти кретаоа туристишких дестинација у 
пднпсу на екпнпмске параметре пппут дпхптка и цене и сл. Студенти се уппзнају са развпјем 
специфишних туристишких дестинација, преппзнају знашај туристишке дестинације за глпбалан 
туристишки развпј и туристишку диверзификацију кап и са стратегијама ппслпваоа на нивпу 
специфишних дестинација. 

Исхпд предмета : савладаваое материје предмета студенти се уппзнају са екпнпмским 
ппказатељима туристишких дестинација и дплазе у ппзицију да мпгу да валпризују у екпнпмскпм 
смислу туристишке дестинације, предвиђају  разлишите варијанте развпја дестинације, преппзнају 
метпде кпјима се мпже утицати на развпј дестинације и преппзнају мпгућнпсти птвараоа пптпунп 
нпвих тржищнп диверзификпваних дестинација 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Знашај и улпга туризма и туристишке дестинације у екпнпмскпм развпју и трендпви;Туристишка 
дестинација и улпга меначмента у оенпм развпју;Прпстпрни аспекти развпја туристишке 
дестинације;Евалуација туристишкпг пптенцијала туристишке дестинације;Пдрживи развпј 
туристишке дестинације;Стратегијскп планираое туристишке дестинације; Местп, улпга и функције 
међунарпдних прганизација и државних пргана у управљаоу туристишкпм 
дестинацијпм;Управљаое ризицима туристишке дестинације; Анализа фактпра релевантних за 
управљаое маркетингпм туристишке дестинације;Маркетинг микс туристишке 
дестинације;Брендираое туристишке дестинације;Савремене технплпгије у развпју туристишке 
дестинације. 
Практична настава 
Вежбе, семинарски рад. 

Литература:   
1. Д. Јпвишић, "Меначмент и пплитика туристишких дестинација", Гепграфски факултет 
Универзитета у Бепграду, Бепград, 2016. 
2. С. Щтенић, Д. Щимишевић, М. Ницић, "Меначмент туристишке дестинације", Српскп гепграфскп 
друщтвп, Бепград, 2009. 

Брпј часпва  активне наставе  Тепријска настава: 3 Практична настава: 3 

Метпде извпђеоа наставе: Предаваоа, вежбе, семинарски рад, кпнсултације. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 30 

кплпквијуми 40   

семинарски рад 20   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ПСНПВЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

Наставник: др Бранкица Лукпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема услпва  

Циљ предмета: Уппзнати/псппспбити студенте са: ппјмпм и садржајем живптне средине, 
системпм живптне средине и системпм защтите живптне средине, екплпщким фактприма и 
оихпвим пснпвним карактеристикама, пснпвним медијима живптне средине и оихпвим 
карактеритикама, загађивашима, извприма загађиваоа и загађујућим материјама пснпвних медија 
живптне средине, мерама защтите пснпвних медија живптне средине. 

Исхпд предмета: Студент ппказује: знаое у пбласти защтите живптне средине кпје се заснива на 
материји кпју је слущап, пплагап и усвпјип и представља пснпву за развијаое критишкпг мищљеоа 
и примену знаоа, сппспбнпст да примени свпје знаое и разумеваое на нашин кпји указује на 
прпфесипнални приступ ппслу и зваоу. 

Садржај предмета 
Тепријска настава:Живптна средина – ппјам, садржај, систем живптне средине. Фактпри и 
пснпвни медији живптне средине.Бипдиверзитет кап пснпва пдрживпг развпја. Загаживаое 
прирпдних и радпм ствпрених вреднпсти живптне средине.Катастар загаживаша, извпра 
загађиваоа и загађујућих материја живптне средине.Ппследице загађиваоа ваздуха, впда, 
земљищта и хране - климатске прпмене, прирпдни и изражен ефекат стаклене бащте, киселе 
кище, истаоеое пзпнскпг пмпташа.Енергетска криза  – енергетска щтедоа и енергетска 
ефикаснпст, и алтернативни извпри енергије.Систем защтите живптне средине.Защтита 
прирпде.Пплемеоиваое живптне средине. Пбразпваое за защтиту живптне средине. 
Практична настава: Вежбе: Закпн п защтити живптне средине („Службени гласник РС“, 135/04.) – 
кратак преглед садржаја са пбјащоеоима.Живпт. Ппреклп живпта. Жива бића. Групе живих бића 
– мпнере, прптисти, биљке, гљиве, живптиое, оихпве пснпвне карактеристике и знашај. 
Бипдиверзитет (генетишки,специјски и екпсистемски). Мпбилни и стаципнарни извпри загађиваоа 
ваздуха, впда и земљищта. Принципи защтите живптне средине. Глпбални прпблеми защтите 
живптне средине. Ппсета пдгпварајућем привреднпм субјекту. 

Литература  
1.С. Стаменкпвић, Т. Ђекић, "Пснпви защтите живптне средине", Прирпднп математишки факултет 
Универзитета у Нищу, Нищ, 2019. 
2. С. Јпванпвић, "Пснпве екплпщкпг пбразпваоа ", Гепграфски факултет Универзитета у Бепграду, 
Бепград, 2019. 
3. Ш. Црнпгпрац, "Гепграфске пснпве защтите живптне средине", Гепграфскп друщтвп Републике 
Српске, Баоа Лука, 2018. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: Мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана и метпда ппсматраоа 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 15 усмени  испит 30 

вежбе 10   

тестпви – три (15+15+15) 45   
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Студијски прпграм: МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ТЕПРИЈА ПДЛУШИВАОА 

Наставник: др Мирпслав Маркпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Стицаое знаоа за рад са метпдама вищеатрибутивнпг пдлушиваоа и вищекрите-ријумске анализе 
са нагласкпм на рещаваое примера из праксе. 

Исхпд предмета  

Студент је псппспбљен да ради са репрезентативним скуппм метпда пдлушиваоа кап и да развија 
мпделе пдлушиваоа. Студент стише какп тепријска знаоа, такп и практишне вещтине рада у 
савременим спфтверима пдлушиваоа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Увпд у пдлушиваое. Метпде вищеатрибутивнпг пдлушиваоа са студијама слушајева. Метпда ИКПР 
са студијама слушајева. Метпде Promethee и Electre са студијама слушајева. Метпда АХП са 
студијама слушајева. Групнп пдлушиваое. Студије слушајева групнпг пдлушиваоа. Спфтвер за 
пдлушиваое. Метпде вищекритеријумске анализе са студијама слушајева. Теприја кприснпсти са 
студијама слушајева. Интегрисани системи пдлушиваоа. 

Практична настава  

Пснпвне метпде вищеатрибутивнпг пдлушиваоа. Метпде ЛДР и ИКПР. Метпде Promethee и Electre. 
Метпда АХП. Мпдели групнпг пдлушиваоа. Имплементација метпда пдлушиваоа. Примери 
мпделпваоа реалних ппслпвних прпблема пдлушиваоа. Мпделпваое ппмпћу метпда 
вищекритеријумске анализе у спфтверу. Мпделпваое ппмпћу вищеатрибутивне теприје 
кприснпсти у спфтверу. Мпделпваое групнпг пдлушиваоа у спфтверу. 

Литература  

1. А. Настић, М. Ристић, "Теприја пдлушиваоа", Прирпднп математишки факултет Универзитета у 
Нищу, Нищ, 2018. 
2. А. Ishizaka, P. Nemery "Multi-Criteria Decision Analysis", Wiley, 2013. 
3. Б. Димитријевић, М. Никплић, "Увпд у теприју пдлушиваоа", Сапбраћајни факултет 
Универзитета у Бепграду, Бепград, 2019. 

Брпј часпва наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа се реализују кпмбинацијпм класишне наставе, студијама слушајева и гпстујућим 
предаваоима струшоака из праксе. Вежбе се реализују класишним нашинпм прекп рещаваоа 
задатака, али и презентацијпм спфтверских алата за пдлушиваое. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум-и 40 испит за рашунарпм 60 

 

 



27 

 

Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: УПРАВЉАОЕ ПРПЈЕКТИМА 

Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Стицаое знаоа п планираоу, струкуираоу, изради и реализацији иуправљаоу прпјектима и 
прпјектним циклуспм. Уппзнаваое са метпдама за израду прпјектних рещеоа. Израда сппствених 
прпјектних рещеоа и задатака. 

Исхпд предмета 
Студенти ће дпбити пптребна знаоа из пбласти управљаоа прпјектним циклуспм где ће уз 
претхпдне практишне вежбе стећи искуствп неппхпднп за фпрмираое сппствених пре свега идеја, 
а затим и прпјеката. Студенти ће наушити и какп сеуправља прпјектним циклуспм тј. реализацију 
прпјеката. Исхпд ушеоа представља изузетну базу знаоа применљиву и ванструке. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Увпднп предаваое. Управљаое прпјектима. Прганизаципни аспект управљаоа 
прпјектпм.Прпјектни циклус, фазе прпјектнпг циклуса.Структуираое прпјеката, Дрвп прпблема, 
лпгишки пквир кап метпда за израдууспещних прпјеката, WBS, PBS, OBS дијаграми.Метпде за 
управљаое квалитетпм прпјеката. Израда анекса, апликаципни фпрмулари.Израда финансијких 
анекса – бучета, метпде за планираое трпщкпва.Планираое временских активнпсти на 
прпјектима, гантпви дијаграми,метпдплпгија прпјеката, карта кљушних активнпсти, 
метрице.Управљаое ризицима на прпјектима.Check листе, припрема за ппднпщеое прпјеката, 
евалуација прпјеката.Реализација прпјеката.Пдрживпст прпјекта и дизајнираое прпјектних 
рещеоа.Дизајнираое прпјекта пд стране студената, прпјектни задатак . 

Литература:  
1. Д. Ђуришин, Д. Лпншар, "Меначмент ппмпћу прпјеката", Центар за издавашку делатнпст 
Екпнпмскпг факултета Универзитета у Бепграду, Бепград, 2019. 
2. М. Ранкпвић, М. Илић, "Управљаое прпјектима", Виспка щкпла струкпвних студија за 
инфпрмаципне технплпгије, Бепград, 2018. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава:2 Практична настава:2 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, вежбе, сампстална израда практишних задатaкa-прпјеката, кпнсултације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку пред. 15 писмени испит 30 

практишна настава 15 усмени испит  

кплпквијум-и 15   

семинар-и 25   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ППСЛПВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Наставник: др Ана Дукић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета:Циљ изушаваоа предмета Ппслпвне финансије је стицаое тепријских знаоа за 
разумеваое сущтине управљаоа финансијама предузећа. Ппсебнп се разматрају прпблеми 
инвестиципнпг пдлушиваоа и прпблеми финансијскпгпдлушиваоа, кап и интеракција пве две 
прпблематике. Успещним рещаваоем пвих прпблема дппринпси се максимизираоувреднпсти за 
власнике, али и задпвпљеоу циљева псталих интересних група у предузећима, а щтп утише на 
прпсперитет  целпкупненаципналне екпнпмије. 

Исхпд предмета: Стицаоем тепријских знаоа, вещтина и сппспбнпсти из предмета студенти ће 
бити псппспбљени да: сампсталнп анализиР. и планир. финанс.ппзицију, успещнпст и нпвшане 
тпкпве предузећа;  сампсталнп вреднују финанс. перфпрманси предузећа;применеметпде пцене 
ефективнпсти инвестиц. прпјеката; разумеју мпгућнпсти пбезбеђиваоа дугпрпш. и краткпрпш. 
извпрафинансир. и вреднпваое ХпВ на финансијским тржищтима;разумеју функципнисаоа и 
улпгу финансијскпг тржищта у пбезбеђеоу пптребнпг капитала и вреднпваое хартија пд 
вреднпсти; направе адекватан избпр извпра финансираоа и прпрашун прпсешне цене капитала и 
сл. 

Садржај предмета: 
Тепријска настав: 
Увпд у управљаое финансијама предузећа: Пснпвни ппказатељи финансијскеанализе; 
Ппслпвни и финансијски ризик и дејствп левераге-а; Извещтаји п нпвшаним тпкпвима; Планираое 
нпвшаних тпкпва.Управљаое пбртним средствима: Метпде финансираоа пбртних средстава; 
Управљаое гптпвинпм; Управљаоепптраживаоима пд купаца; Управљаое залихама; 
 Планираое и пцена ефективнпсти капиталних улагаоа: Пснпвниелементи плана капиталних 
улагаоа; Динамишке метпде за пцену рентабилнпсти инвестиципних улагаоа; 
Традиципналнеметпде пцене инвестиципних прпјеката.Извпри финансираоа и цена капитала: 
Дугпрпш. извпри финанс.; Краткпрпшни извпри финансирао; Цена капитала; Међузависнпст 
принпса и ризика на улагаоа у хартије пд вреднпсти; Ствараое вреднпсти за акципнаре; Теприје 
структуре капитала. 
Практична настав: Вежбе, други пблици наставе, студијски истраживашки рад. 

Литература:  
1. Л. Барјактаревић,  "Ппслпвне финансије", Универзитет Сингидунум, Бепград, 2018. 
2. М. Тпдпрпвић, М. Иванищевић, "Ппслпвне финансије", Екпнпмски факултет Универзитета у 
Крагујевцу, Крагујевац, 2017. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава:2 Практична настава:2 

Метпде извпђеоа наставе: Мпнплпщки метпд, демпнстративни метпд, презентације уз 
кприщћеое мултимедијал. алата и интернет ресурса, групнп и индивидуалнпрещаваое задатака, 
анализе примера из ппслпвне праксе (студије слушајева). 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппенa Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит / 

кплпквијум-и 30 усмени испт 50 

семинар-и 10 ..........  
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: АГЕНЦИЈСКП ППСЛПВАОЕ 

Наставник: др Милан  Вујић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти уппзнају са ппјмпм и истпријским развпјем  туристишких 
агенција, кап и да стекну знаоа п сампм ппслпваоу туристишких агенција, пднпсу агенција са 
ушесницима у туристишкпм прпмету, затим да схвате целпкупну прпблематику кпја нпси рад у 
туристишким агенцијама. 

Исхпд предмета  
Стицаое пснпвних знаоа у пбласти ппслпваоа туристишких агенција и стицаое  мпгућнпсти 
вещтина и праксе за рад у туристишким агенцијама. 

Садржај предмета 
Тепријска и практична настава 

1. Савремена кретаоа на туристичкпм тржишту и амбијент за ппслпваое туристичких 
агенција 

2. Настанак, развпј и ппјам туристичких агенција 
3. Савремене тенденције у прганизпваоу  
4. Ппјам туристичкпг аранжмана 
5. Однпс туристичких агенција пшрема учесницима у туристичкпм прпмету 
6. Прпмпција у функцији успешнпсти и ефективнпсти ппслпваоа туристичких агенција 
7. Примена савремених технплпгија у ппслпваоу туристичких агенција 
8. Савременп електрпнскп ппслпваоа туристичких агенција 

Литература  
1. М. Аврампвић, "Агенцијскп ппслпваое у туризму", Виспка щкпла струкпвних студија, Лескпвац, 
2017. 
2. П. Петрпвић, "Ппслпваое туристишких агенција", Универзитет Сингидунум, Бепград, 2012. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Аудитпрне, илустративнп-демпнстративне, вербалне, пректишни рад 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
Ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит 30 

практишна настава 15 усмени испт  

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

 Назив предмета: ХПТЕЛСКП ППСЛПВАОЕ 

Наставник: др Милан Вујић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти уппзнају са ппјмпм хптелијерства , кап и да стекну знаоа п 
сампм ппслпваоу хптелских и других угпдтитељских пбјеката, пднпсу кприсника  и пружапца у 
угпститељскпм привреживаоу , затим да схвате целпкупну прпблематику кпја нпси рад у 
хптелским предузећима. 

Исхпд предмета  
Стицаое пснпвних знаоа у пбласти ппслпваоа хптелских предузећа и стицаое  вещтина и праксе 
за рад у хптелима и другим угпститељским пбјектима. 

Садржај предмета 
Тепријска и практична настава 

1. Ппјам хптелијерства, угпститељства и рестпратерства, 
2. Предмет делатнпсти хптелијерства, 
3. Одлике раднпг пднпса у хптелијерству, 
4. Функције хптелијерства, 
5. Местп хптелијерства у систему привредних делатнпсти, 
6. Хптелски прпизвпд. 

Литература  
1.С. Бпгетић, "Хптелски меначмент", Академија ппслпвних струкпвних студија, Бепград, 2019. 
2. К. Шашић, "Ппслпваое хптелских предузећа", Универзитет Сингидунум, Бепград, 2013. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Аудитпрне, илустративнп-демпнстративне, вербалне, пректишни рад 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 
Ппена 
 

Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 30 

практишна настава 15 усмени испт  

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и 15   
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Студијски прпграм:МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: САРАДОА И ПАРТНЕРСТВП 

Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић 

Статус предмета:избпрни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема  

Циљ предмета: Предмет пмпгућава студентима да се уппзнају са теприј. и практиш. знаоима из 
пбласти сарадое и партнерства предузећа, мпделима и пблицима сарадое и партнерстава, кап и 
другим актуелним темама из пве пбласти предузећа; 

Исхпд предмета: Усвајаое знаоа и вещтина из предлпженпг садржаја предмета пмпгућава 
студентима да стекну базишна знаоа п фенпмену сарадое и партнерства предузећа.Тп ће им 
пмпгућити да разумеју, анализирају, критишки прпмищљају и рещавају брпјнепрпблеме везане за 
функципнисаое савремених предузећа и оихпвп стратещкп ппвезиваое у услпвима 
глпбализације ппслпваоа. 

Садржај предмета: 
Тепријска настава: 
Ппјам сарадое и пртнерства; Парадпкс кпнкуренције и кппперације у стратещкпм ппнащаоу 
предузећа; Приступи у стратещкпм ппнащаоу предузећа; Избпр нашина и метпда раста 
предузећа; Улпга, знашај и евплуција стратещких партнерстава; Мптиви уласка у стратещка 
партнерствa; Избпр стратещкпг партнера; Пблици стратещких партнерстава предузећа; 
Стратегијске алијансе; Заједнишка улагаоа; Ппслпвне мреже; Кластери кап пблик умрежаваоа 
партнера; Виртуелне кпрппрације; Пстали пблици прпизвпднп -ппслпвнпг ппвезиваоа 
предузећа;Стратещка партнерства предузећа из развијених земаља и земаља у развпју; Наступ 
мултинаципналних кпмпанија на нпвим тржищтима; Стратещка партнерства предузећа у Србији; 
Мере и ппдстицаји за ппвећаое страних улагаоа у привреду Србије; Правци развпја глпбалних 
кпмпанија и оихпвих партнерстава; Правци развпја привреде Србије крпз стратещка партнерства 
и кппперацију; Индустријски и технплпщки паркпви кап пблик стратещкпг   ппвезиваоа предузећа 
у Србији; Улпга јавнпг и приватнпг  сектпра у прпцесу ствараоа партнерства.  
Практична настава: 
Вежбе, истраживашки рад, анализа студија слушајеваи др. 

Литература:  
1. З. Ђурић, "Ппслпвна и стратещка партнерства", Паневрппски Универзитет Апеирпн, Баоа Лука, 
2011. 
2. M. Vemid, "Strategic optimization of medium-sized enterprises in the global market" PA : Business 
Science Reference, an imprint of IGI Global, Hershey, 2018. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: Предаваоа ex cathedra, дискусија на шасу,пдбрана семинарских 
радпва, анализа студија слушаја, кплпквијуми.  

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит / 

прпјектни задатак 10 усмени испт 40 

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 



32 

 

Студијски прпграми: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: САНИТАРНА ИСПРАВНПСТ ХРАНЕ И ПИЋА  

Наставник :мр Љиљана Плећевић 

Статус предмета:пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв:  нема услпва 

Циљ предмета: уппзнаваое студената са пснпвним врстама и карактерист. живптних намирница и 
пића. Такпђе, студенти стишу пснпвна знаоа п снитарнпј исправнпстихране и пића кпји се кпристе 
у угпститељству и нуде дпмаћим и страним туристима. 

Исхпд предмета: Пшекивани исхпд јесте ппседпваое тепријских и практишних знаоа п живптним 
намирницама и пићу, кап и п оихпвпј правилнпј упптреби у угпститељству. 

Садржај предмета 
Тепријска и практична настава 
Уппзнаваое са садржајем предмета. Ппдела живптних намирница. Пснпвни ппјмпви.Млекп и 
прпизвпди пд млека. Месп и прпизвпди пд меса. Месп живине и прпизвпди пд живинскпг меса.  
Јаја и прпизвпди пд јаја. Дивљаш. Рибе. Ппврће и гљиве. Впће и прпизвпди пд впћа. Прпизвпди на 
бази биљних уља и масти. Жита, млински и пекарски прпизвпди, тестенине и брзп смрзунта теста. 
Кпндитпрски прпизвпди. Алкпхплна пића: нискпкпнцентрпвана и виспкпкпнцентрпвана. 
Безалкпхплна пића: газирани и негазирани напици. Впћни, биљни, житни и вещташки напици. 
Кафа и шај.  Прирпдна минерална впда. Винп, винпгпрја у Србији и свету. Ракија. Пивп. 
Кпнзервисаое намирница: физишкпхемијски, хемијски и биплпщки ппступци. Кпнзервисаое 
виспким и ниским температурама. Прганизација, набавка и шуваое намирница у угпститељству. 
Складищтеое намирница.Прпмене намирница тпкпм шуваоа и припреме.Прпцес припреме и 
пбраде хране. Микрпбиплпгија хране. Врсте микрппрганизама и оихпва идентификација. 
Санитарне мере и оихпв знашај. Услпви за развпј микрппрганизама, фактпри кпји ппспещују или 
спрешавају развпј микрппрганизама у храни. Путеви кпнтаминације. Тпкспинфекција и 
интпксикација. Шистпћа и санитетске мере у кухиои. Закпнска регулатива п здравственпј 
исправнпсти.Квалитет намирница: ппјам. Испитиваое квалитета намирница.Пакпваое 
намирница. Истицаое нутриципнистишке вреднпсти намирница. Декларација прпизвпђаша. 
Упптреба адитива. Примена HАCCP-а у хптелијерству. Пбјекат: Пдржаваое и шищћеое, Прпграми 
шищћеоа, Системи кпнтрпле щтетпшина, Управљаое птпадпм, Праћеое ефикаснпсти 

Литература:   
1.  Е. Карахмет, А. Тпрпман,  "Безбеднпст хране – примена ХАЦЦП система у угпститељству и 
хптелијерству, Прирпднп математишки факултет, Департман за гепграфију, туризам и 
хптелијерствп, Нпви Сад, 2016. 
2. В. Митић, "Аналитика прехрамбених прпизвпда", Прирпднп математишки факултет 
Универзитета у Нищу, Нищ, 2016. 
3.С. Вескпвић, Д. Ђукић, "Санитарна микрпбиплпгија", Агрпнпмски факултет, Шашак, 2017. 

Брпј часпва  активне наставе 

Предаваоа:2 Вежбе: 2 Пстали шаспви 

Метпде извпђеоа наставе:   Мпнплпщка, дијалпщка, кпмбинпвана метпда 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  15   

вежбе 15 усмени – три питаоа    30 

2 кплпквијума у виду теста 30   

семинарски рад 10   

http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-odravanje-i-ienje
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-programi-ienja
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-programi-ienja
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-programi-ienja
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-sistemi-kontrole-tetoina
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-upravljanje-otpadom
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-praenje-efikasnosti
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ  

Назив предмета: OСНПВЕ КВАЛИТЕТА 

Наставник: др Ђпрђе Михаилпвић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: нема 

Циљ предмета: да студенти пвладају пснпвним кпнцептима и терминплпгијпм квалитета, ради 
ствараоа базе за надпградоу крпз будуће предмете 

Исхпд предмета: сппспбнпст студената да разумеју пснпвне ппјмпве из пбласти меначмента 
квалитетпм и да разумеју мпгућнпсти и пгранишеоа и примени пснпвних кпнцепата 

Садржај предмета 
Тепријска настава: Истпријат квалитета. Развпј науке п квалитету. Филпзпфски правци у 
меначменту квалитетa. Дефиниције и критеријуми за дефинисаое квалитета. Квалитет у 
прпизвпдои рпба и услуга. Димензије квалитета прпизвпда и услуга. Варијације. Трилпгија 
квалитета. Системи и системски нашин размищљаоа. Системски приступ квалитету. Прпцес. 
Меначмент прпцесима. Меначмент квалитета. Систем квалитета. Систем за меначмент квалитета. 
Пбезбеђиваое квалитета. Интегрисани системи меначмента. Ефективнпст и ефикаснпст. 
Унапређиваое прпцеса. Принципи тпталнпг квалитета (TQM). Инфраструктура, пракса и алати 
TQM. 
Практична настава: Презентација циљева и нашина рада на вежбама. Презентација циљева, 
нашина рада и пшекиваних резултата пд прпјектнпг задатка. Радипница 1: Квалитет и лишне 
вреднпсти. Радипница 2: Истприја квалитета. Разјащоаваое праваца рада у пбласти квалитета. 
Радипница 3: Кприсници и заинтереспване стране. Радипница 4: Трилпгија квалитета. Утврђиваое 
пснпвних ппјмпва, пзнаке и дефиниције за пбјекте шији ће се квалитет пдређивати. Израда 
дпкумената пснпвних ппјмпва, пзнака и дефиниција везаних за квалитет. Квалитет прпизвпда 
(хардвер, спфтвер, прпцеспвани материјали и услуге). За репрезентативни прпизвпд детаљнп 
разрадити квалитет прпизвпда (карактеристике квалитета). Квалитет услуга: на репрезентативним 
екстерним услугама (за услужни или кпмбинпвани ппслпвни систем) детаљнп пбјаснити квалитет 
(карактеристике квалитета).  

Литература 
1. М. Јелић, "Пснпве квалитета", Виспка щкпла струкпвних студија – Бепградска пплитехника, 
Бепград, 2017. 
2. И. Блещић, "Меначмент квалитета у туризму и хптелијерству", Прирпднп математишки факултет, 
Департман за гепграфију, туризам и хптелијерствп, Нпви Сад, 2017. 

Брпј часпва активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Пбрада наушне и струшне литаратуре (дпмаће и инпстране) уз представљаое реалних ситуација и 
примера из праксе;презентације; рад у групама на шасу; креираое и рещаваое задатака и 
слушајева из праксе; практишна настава. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку пред. 10 усмени испт 30 

практишна настава 10   

дпмаћи задатак 10   

прпјектни задатак 20   

тест 20   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: КУЛТУРНП НАСЛЕЂЕ И ТУРИЗАМ 

Наставник: др Љубпмир Јпванпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: нема 

Циљ предмета 
Уппзнаваое студената са истпријскп-уметнишким развпјем еврппске и светске културе, 
наглащаваоем вреднпсти кпје ппседују изузетне уметнишке карактеристике знашајне за развпј 
културнпг туризма. Настава је заснпвана на истпријскпм, друщтвенпм и хрпнплпщкпм прегледу 
еппха и стилпва. Указује се на ппзитивну и негативну улпгу културнпг туризма на защтиту, развпј 
кап и пшуваое културнпг наслеђа. Студенти треба да стекну сазнаоа п културним дпбрима, 
наслеђу, бащтини, везама између културнпг наслеђа и културнпг туризма, и мпделима и 
нашинима валпризације културних туристишких вреднпсти. 

Исхпд предмета  
Ппзнаваое културнп-истпријских еппха, преппзнаваое стилских карактеристика, припрема и 
презентпваое итинерера, псмищљаваое туристишке ппнуде кпја се пднпси на културнп-
истпријскп наслеђе. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Цивилизација, култура и уметнпст; Културни туризам старпг века; Културни туризам средоег 
века; Нематеријалнп културнп наслеђе; Материјалнп културнп наслеђе; Глпбализација у 
културнпм туризму: Утицај медија на културни туризам; Рурални културни туризам; Урбани 
културни туризам; Защтита културнп-истпријскпг наслеђа и туризам; Културне туристишке руте и 
путеви; Интеркултурализам и туризам. 
Вежбе 
Графишкп представљаое стилпва ради лакщег упшаваоа тпкпва стваралащтва, израда и анализа 
итинерера културнп-истпријских сппменика у пдабранпј земљи света, израда семинарскпг рада. 

Литература  
1. С. Исакпвић,  „Уметнишке праксе у кпнтексту културнпг туризма“, Факултет за хптелијерствп и 
туризам у Вроашкпј Баои, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2016. 
2. С. Петкпвић, „Меначмент културних ресурса у туризму“, Универзитет Сингидунум, Бепград, 
2019. 

Брпј часпва  активне наставе Тепријска настава: 2 Практична настава: 2 

Метпде извпђеоа наставе: Предаваоа ex cathedra, дискусија на шасу,пдбрана семинарских 
радпва, анализа студија слушаја, кплпквијуми. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 5 писмени испит  

практишна настава 15 усмени испт 40 

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА 1 

Рукпвпдилац праксе: Игпр Стпјанпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Циљ праксе 
Стицаое тепријских и практишних знаоа и вещтина п друщтвенпм кпмуницираоу и 
кпмуникплпгији, кап и п електрпнскпј кпмуникацији; пвладаваое академским вещтинама 
писаоа, презентпваоа и дебатпваоа. 

Исхпд праксе 
Студенти кпји успещнп заврще курс биће сппспбни да: разумеју пснпвне кпмуникаципне 
елементе и метпде;сппзнају знашај културе дијалпга; пвладају техникама електпнскпг 
кпмуницираоа; савладају вещтине усменпг презентпваоа и дебатпваоа; усвпје стандарде 
академске шеститпсти и пснпвне технике академскпг писаоа. 

Садржај стручне праксе 
Развијаое кпмуникплпгије и сппспбнпсти кпмуницираоа. Уппзнаваое са пснпвним пблицима 
кпмуникаципнпг прпцеса, кап и са елементима и пснпвним пблицима кпмуницираоа. 
Уппзнаваое са кприщћеоем електрпнскпг кпмуницираоа и академским шитаоем, писаоем и 
изражаваоем и аргументпваоем. 

Брпј часпва  60 

Метпде извпђеоа праксе 
Вербалнп кпмуницираое; писаое есеја; 

Оцена знаоа: пбавип/није пбавип 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА 2 

Рукпвпдилац праксе: Немаоа Филиппвић 

Брпј ЕСПБ: 3 

Циљ:Псппспбљаваое студената за примену претхпднп стешених тепријских и практишних знаоа, 
вещтина и дигиталних алата за рещаваое кпнкретних задатака у пквиру ппслпвних система.  
Уппзнаваое студената са радпм изабранпг предузећа или институције, нашинпм рада, местпм и 
улпгпм меначера за пбласт туризма и угпститељства у оихпвим прганизаципним структурама. 
Циљ струшне праксе је неппсреднп уппзнаваое студената са свим важним аспектима ппслпваоа 
туристишке привреде кап и оихпвп неппсреднп укљушиваое у радни прпцес ради ствараоа 
неппхпдне ппвезанпсти између тепријскпг и практишнпг у туристишкпм ппслпваоу. 

Очекивани исхпди: Пбављаоем струшне праксе студент стише знаоа, искуства и вещтине везане 
за ппслпваое и управљаое ппслпвним пперацијама и прганизацију туристишких и угпститељских 
предузећа, кап и српдних прганизација. Студент стише искуствп тимскпг рада и припрема се за 
сампсталнп прганизпваое и впђеое сппственпг бизниса или  рад на рукпвпдећим местима 
псталих туристишкп – угпститељских система.Студент дпбија прилику да тепријска знаоа и 
сппспбнпсти кпје је стекап прпушаваоем теприје у разним пбластима примени у пракси. Tиме 
стише увид у технишка, прганизацијска, екпнпмска и спцијална дещаваоа и оихпву узајамну 
ппвезанпст у предузећима, пднпснп институцијама.Кап резултат кпнтакта са прпфесипналнпм 
пракспм пшекују се ппдстицаји за пвладаваое струкпм и мптивисанпст да се накпн диплпмираоа 
пбављају слишни ппслпви у пракси. 

Садржај стручне праксе  
Ушествпваое у текућим ппслпвним активнпстима изабранпг предузећа или институције, кап и 
евентуалнп реализпваое сппствених идеја. Студент ће тпкпм праксе впдити дневник кпји ће 
ментпр из предузећа или институције и наставникпм задуженим за прганизацију струшне праксе 
ппсебнп вреднпвати. 
Тематска ппдрушја за увпђеое студената у прпграмске задатке и прпјекте практишнпг карактера:  
1. Примеоени меначмент туристишких агенција и прганизатпра путпваоа,  
2. Примеоени меначмент хптелијерских предузећа,  
3. Примеоени меначмент угпститељских предузећа, 
3. Примена инфпрмаципних система у туризму,  
4. Примеоени меначмент туристишке дестинације 
5. Защтита живптне средине и пдрживи развпј у туризму и угпститељству. 

Брпј часпва  90 

Метпде извпђеоа  
- Присуствп редпвним активнпстима  устанпве у кпјпј се пракса извпди 
- Извпђеое практишних активнпсти уз супервизију ментпра из устанпве 
- Кприщћеое струшне литературе кпја је у функцији савладаваоа и пбпгаћиваоа сазнаоа из 
пдређене пбласти струшне праксе 
- Студент пище дневник струшне праксе у кпме пписује активнпсти и ппслпве кпје је пбављап за 
време струшне праксе. Дневник струшне праксе пверава ментпр. Наставник задужен за струшну 
праксу прегледа и пверава дневник струшне праксе и врщи прпверу знаоа студента. Студент је 
пбавезан да припреми и пдбрани извещтај п пбављенпј струшнпј пракси и задатке предвиђене 
прпгрампм струшне праксе. 

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100):вепма успещнп реализпвап задатке (91-100), успещнп 
реализпвап задатке (71-90), задпвпљаваjуће реализпвап задатке (51-70). 
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Студијски прпграми: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: СТРУШНП-ИСТРАЖИВАШКИ РАД 

Наставник: ментпр (наставници струшних и струшнп-апликативних предмета) 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв:  пдпбрена тема заврщнпг рада 

Циљ предмета:  припрема студенте да уппзнају метпде за истраживаое практишних прпблема у 
пбласти туризма, науше да скупљају и анализирају литературу из пбласти кпја је везана за мастер 
рад, уппзнају метпдплпгију израде заврщнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Накпн пплпженпг испита студенти су сппспбни да сампсталнп или тимски врще истраживаоа у 
пбласти туризма сакупљају и анализирају литературу из пве пбласти кап и да анализирају, 
примеоују и пбјављују резултате истраживаоа и ураде заврщни рад.  

Садржај предмета:  
Струшни истраживашки рад је прпјекат у кпјем се рещава практишан прпблем из пбласти туризма кпји 
је у функцији израде заврщнпг рада. Струшни истраживашки рад се углавнпм ради у предузећима шија 
је делатнпст везана за туризам, са кпјпм Щкпла има сппразум или угпвпр. 
Настава на предмету се пдвија крпз сампстални струшни истраживашки рад. Крпз сампстални рад и 
рад са ментпрпм (ментпр из Щкпле и кпментпр из изабранпг предузећа) студент дефинище пквирнп 
тему заврщнпг рада и затим је детаљнп разрађује, све дп писменпг предлпга и усмене пдбране 
детаљнпг плана за израду заврщнпг рада.  
Реализација струшнпг истраживашкпг рада мпже ппшети када је студенту пдпбрена тема заврщнпг 
рада. У испитнпм рпку студент брани рад кпд ментпра заврщнпг рада. Пвај рад, касније шини деп 
заврщнпг рада. 

Литература:  
У зависнпсти пд пдабране теме струшнп-истраживашкпг рада. 

Брпј часпва  активне наставе 
(недељнп) 

Стручнп-истраживачки рад:  

Предаваоа: 3 Вежбе: 3  

Метпде извпђеоа наставе:  
Предаваоа,презентације, разматраое разлишитих студија слушаја и дискусије.  

Оцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

истраживашки рад 50 усмени испит 30 

семинарски рад 20   
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Студијски прпграм: МЕНАЧМЕНТ У ТУРИЗМУ 

Назив предмета: ЗАВРЩНИ РАД – израда и пдбрана 

Наставник: сви наставници струшних и струшнп-апликативних предмета на студијскпм прпграму  

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: пплпжени сви предмети са студијскпг прпграма предвиђени наставним планпм и 
прпгрампм. 

Циљеви завршнпг рада:  
Израдпм Заврщнпг рада студенти треба да дпкажу да су накпн пплпжених наставних предмета у 
пквиру студијскпг прпграма Меначмент у туризму стекли функципнална знаоа кпја су неппхпдна 
за квалитетнп рещаваое ппслпвних прпблема из дате пбласти. Стишу искуствп за истраживаоа у 
пквиру кпјих је пптребнп пписати прпблематику, спрпведене метпде и ппступке кап и резултате дп 
кпјих се дпщлп. Припрема студената за рад у туристишкп-угпститељским предузећима и 
прганизацијама, сампсталну прганизацију и управљаое предузећима истпг типа, усаврщаваое 
студената за писаое струшних радпва и  наставак студија крпз мастер струкпвне студије. 

Очекивани исхпди:  
Накпн пдбране заврщнпг рада пшекује се да струкпвни меначер у туризму и угпститељству 
креативнп и стваралашки примеоује стешена знаоа у пракси ппслпваоа туристишкп–угпститељских 
прганизација. Пшекује се да студент буде псппспбљен за сампсталан и тимски рад у рещаваоу 
меначерских прпблема везаних за туризам и угпститељствп на свим нивпима управљаоа. 

Општи садржај: 
Заврщни рад представља сампстални рад кандидата у кпме дпказује да је пвладап метпдплпгијпм 
истраживаоа у пбласти туризма. Ппщти садржај се фпрмира ппјединашнп, у складу са пптребама 
кпје су пбухваћене задатпм темпм заврщнпг рада. Студент у дпгпвпру са ментпрпм припрема и 
израђује заврщни рад у писменпј фпрми у складу са предвиђеним стандардима Виспке 
технплпщке щкпле струкпвних студија – Аранђелпвац. Студент припрема и брани писмени 
заврщни рад јавнп, пред кпмисијпм у шијем саставу су ментпр и два шлана и у складу са 
предвиђеним стандардима.  

Метпде извпђеоа:  
Метпд наставе и савладаваое градива: ментпр рада саставља задатаке студенту. Студент је 
пбавезан да рад изради у пквиру задате теме кпја је дефинисана задаткпм рада. Тпкпм израде 
заврщнпг рада, ментпр мпже давати дпдатна упутства студенту, упућивати на пдрећену 
литературу и дпдатнп га усмеравати. У пквиру тепријскпг и практишнпг дела заврщнпг рада студент 
пбавља кпнсултације са ментпрпм, а пп пптреби и са другим наставницима кпји се баве 
прпблематикпм из пбласти теме заврщнпг рада. У пквиру задате теме, студент пп пптреби врщи и 
пдређена мереоа, испитиваоа, анкете и др. истраживаоа, акп је тп предвиђенп задаткпм 
заврщнпг рада. Студент сашиоава заврщни рад и накпн дпбијаоа сагласнпсти пд стране кпмисије 
за пцену и пдбрану, укпришене примерке дпставља кпмисији. 
Све пстале радое су дефинисане Правилникпм п правилима студираоа ( пд шл. 65-87). 

Оцена  (максимални брпј ппена 100) 
Рад мпже бити пцеоен са пценпм пд 5 дп 10  
-Активнпст на кпнсултацијама за израду заврщнпг рада – 10 ппена 
- Израда и пцена рада – 50 ппена 
- Презентација и усмена пдбрана рада – 40 ппена 

 
 


