
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менаџмент у туризму и угоститељству 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Списак обавезних предмета 

 

 

1. Енглески језик I 

2. Менаџмент 

3. Основе информационо-комуникационих технологија 

4. Социологија савременог друштва 

5. Основи економије 

6. Основи организације 

7. Увод у туризмологију и угоститељство 

8. Вероватноћа и статистика 

9. Менаџмент људских ресурса 

10. Економика туризма и угоститељства 

11. Туристичка географија 

12. Енглески језик II 

13. Предузетништво у туризму и угоститељству 

14. Управљачко рачуноводство у туризму и угоститељству 

15. Основе квалитета 

16. Маркетинг у туризму и угоститељству 

17. Посебни облици туризма 

18. Шпански језик 

19. Менаџмент туристичких дестинација 

20. Стручна пракса 

 

Списак изборних предмета 

 

21. Оснoви животне средине у туризму и угоститељству 

22. Електронско пословање 

23. Управљање пројектима 

24. Увод у информационе системе 

25. Историја уметности 

26. Сарадња и партнерство у туризму 

27. Примена ГИС-а у управљању животном средином 

28. Анимација традиционалних заната 

29. Интернет сервис и WEB дизајн 

30. Систем квалитета 

31. Санитарна исправност хране и пића 

32. Менаџмент специјалних догађаја 

33. Завршни рад 

 

 

 

 



 

 

 

Студијски програми: Технолошко инжењерство, Информационе технологије, Заштита животне средине, Дизајн, Менаџмент 

у туризму и угоститељству  

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Енглески језик I 

Наставник: Лидија Д. Палуровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета:  

Оспособљавање студената да систематизују и активно користе претходно стечено знање језика, да га подигну на виши ниво 

кроз разне облике усмених и писмених активности, да се јасно , лако и граматички исправно изразе на том језику, као и да 

несметано користе литературу на енглеском језику неопходну за проширивање знања из осталих предмета. 

Исход предмета  

Студенти се оспособљавају у основним комуникационим вештинама на енглеском језику. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Unit 1 – GETTING TO KNOW YOU, Tense revision (Present Simple, Present Continuous), listening and speaking, reading – People- 

the great communicators 

Unit 1 – Workbook exercises 

Unit 2 – THE WAY WE LIVE, Have/has got, reading and speaking – Living in the USA  

Unit 2 – Workbook exercises 

Unit 3 – IT ALL WENT WRONG, Past tenses (Past Simple/Past Continuous), listening and reading – The perfect crime 

Unit 3 – Workbook exercises 

Unit 4 – LET’S GO SHOPPING, Much/many, CNs/Uns, articles, reading – The best shopping street in the world 

Unit 4- Workbook exercises 

Unit 5 – WHAT DO YOU WANT TO DO? Verb patterns, going to/will, reading- Hollywood kids, listening 

Unit 5 – Workbook exercises 

Unit 6 – TELL ME! WHA'S IT LIKE? , Comparison of adjectives, listening and speaking, reading- A tale of two millionaires 

Unit 6 – Workbook exercises 

Unit 7 – FAMOUS COUPLES, Present Perfect, adjectives and adverbs, listening and speaking, reading – Donna Flynn &Terry 

Wiseman 

Unit 7 – Workbook exercises, preparation for the final test (kolokvijum) 

Практична настава 

Обраде стручних текстова. 

Литература:  

1.NEW HEADWAY , Pre-intermediate, John and Liz Soars 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, аудитивно-визуелне методе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност на предавањима и вежбама 5 усмени испит 30 

учешће у дискусијама 10   

учешће у стручно практичним вежбама 15   

3 теста    10+10+15   

1 домаћи 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Менаџмент у туризму и угоститељству                                                                       

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Менаџмент 

Наставник: проф. др Добривоје Михаиловић  

Статус предмета: обавезни на СП Менаџмент у туризму и угоститељству 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање са принципима и основним вештинама из области менаџмента. Упознавање и овладавање савременим методама 

и техникама које се користе у менаџменту.  Тежња да се студенти оспособе да уоче проблеме, анализирају их и предложе 

начин решавања, на бази стечених знања и вештина. 

Исход предмета  

Оспособљеност  студената за примену стручних знања, техника и метода у процесима планирања, организовања, вођења и 

контроле послова. Стечено знање треба да пружи основу за проучавање наредних предмета из области менаџмента. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Настанак и основни појмови менаџмента; развој мисли о менаџменту; структура менаџмента; улога и задаци менаџмента. 

Функције менаџмента; процес планирања; процес организовања; процес кадровања; процес вођења; процес одлучивања; 

процес контроле. Развој менаџмента и улога у индустрији; ефективност и ефикасност. Менаџер; менаџер и тимски рад; 

менаџер и специјализоване менаџмент дисциплине. Информациони системи за управљање предузећем.  

Практична настава 

Методе и технике менаџмента. Методе планирања. Методе организовања. Методе контроле. Методе одлучивања. 

Способности и знања менаџера. Селекција и избор менаџера. Формирање тима. Студије случајева. 

Литература  

1. Robbins, P. S., Coutler, M., Менаџмент, Дата Статус, Београд, 2005. 

2. Јовановић, П., Менаџмент – теорија и пракса, Графослог, Београд, 2004. 

3. Koontz, H., Weihrich, H., Менаџмент, МАТЕ, Загреб, 1998. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

           3 

Вежбе: 

   3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: аудиторне, илустративно-демонстративне, вербалне, практични рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност на предавањима  10 усмени испит 40 

присутност и активност на вежбама 10   

израда пројектног задатка 20   

семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програми: Технолошко инжењерство, Информационе технологије, Заштита животне средине, Менаџмент у 

туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Основе информационо-комуникационих технологија 

Наставник: проф.др Дејан Б. Симић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услов 

Циљ предмета 

Студенти се упознају са основним појмовима у информационим и комуникационим технологијама и стичу минималне 

вештине за рад са рачунаром. Тиме ће знатно побољшати своју продуктивност у решавању проблема уз помоћ 

информационих технологија и алата типично расположивих на персоналном рачунару. 

Исход предмета  

Студенти ће добити знања и вештине потребне за рад са рачунаром, као и основна знања о примени савремених 

информационо комуникационих технологија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Бројни системи и кодови. Историја рачунарства. Подаци, информације и знање. Хардвер. Софтвер. Организација података. 

Организација датотека. Базе података. Рачунарске мреже. Java.  Комуникационе технологије. Електронска трговина. Заштита 

података. HTML. HML.  

Практична настава 

 Увод. Конфигурација и администрација оперативног система – Windows. Напредно коришћење текст процесора – Word. 

Напредне технике рада са табелама – Excel. Windows+Word+Excel.  Израда презентација – PowerPoint. Интернет + е- пошта. 

Израда Интернет презентација – Dreamweaver. PowerPoint + Интернет + Dreamweaver. Интегрални тест.  

Литература  

1. Дејан Симић, Збирка питања и задатака из основа информационо комуникационих технологија са решењима,ФОН,Београд 

   2007 

2. Дејан Симић, Павле Батавељић, Организација рачунара и оперативни системи ФОН, Београд 2006 

3. ECDL Коришћење рачунара и рад са фајловима IC "Integra" д.о.о. 2005 

4. ECDL Обрада текста IC "Integra" д.о.о. 2005 

5. ЕCDL Информације и комуникације IC "Integra" д.о.о. 2005 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

          3 

Вежбе: 

      3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, практичан рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 30 

практична настава 15   

колоквијум-и 20   

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Социологија савременог друштва 

Наставник: мр Дивна Д. Радовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Студент стиче основна знања појмова из социологије, упознаје се са главним друштвеним појмовима, категоријама и 

законитостима; студент упознаје главне карактеристике и особености друштва, тј. разуме друштвени начин размишљања у 

оквиру социолошких појава. 

Исход предмета  

Стицање основних социолошких знања уз могућност практичног препознавања друштвених категорија, као и оспособљавање 

студената за правилно коришћење социолошких појмова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам науке, метода и закона. Социологија као наука; појам и предмет социологије. Технолошки развој и друштво. 

Друштвена моћ. Друштвене вредности. Друштвена производња. Роба и новац. Појам и врсте друштвених група. Настанак и 

врсте државе. Настанак и врсте класа. Друштвени слојеви, сталежи и касте. Појам политичких партија. Појам и врсте 

религије. Појам културе и цивилизације. Савремени друштвени системи. Глобализација савременог друштва. Друштво у 

транзицији. Екологија и друштво. 

Практична настава 

Социологија као наука; појам и предмет социологије. Истраживање друштва. Технолошки развој и друштво. Друштвене 

вредности. Друштвена моћ. Структура друштва. Савремени друштвени системи. Глобализација савременог друштва. 

Друштво у транзицији. Екологија и друштво. 

Литература  

1. Марковић, Д. Ж., Општа социологија, Савремена администрација, Београд, 2003.  

2. Козић, П., Социологија, Завод за уџбенике и наставна средства, 1991. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

           2 

Вежбе: 

      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Групна и индивидуална настава, менторски рад, презентација семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

присутност и активност на предавањима  10 усмени испит 70 

присутност и активност на вежбама 10   

израда семинарског рада 10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Основи економије 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан Д. Малинић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услова 

Циљ предмета:  Основни циљ предмета Основи економије је да студентима омогући  сажет увод у принципе модерне 

економије. Познавање ових принципа помаже да се разумеју и квантитативно третирају најважнији економски проблеми 

предузећа, привређивања , националних економија и шире. С друге стране, то ће помоћи студентима да , познавајући 

основну категоријалну апаратуру, разумеју и оспособе се за дубљи приступ економским проблемима који се третирају у 

другим економским дисциплинама.  У суштини реч је о опште - образовној  и основној економској дисциплини која је 

неопходна и за изучаванје менаџмента у туризму и угоститељству.  

Исход предмета:  Овладавањем садржајем овог предмета студент стиче базична знања из области како микроекономије тако 

и  из области макроекономије. То ће им омогућити да разумеју, анализирају, критички  промишљају и решавају бројне 

проблеме везане за функционисање савремених предузећа, првенствено са  институционалним и регулаторним оквиром, али 

и  проблеме ширег економског и друштвеног раста, инвестиција, запослености, спољнотрговинског биланса и других 

тангентних питања.        

 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава: 

- Увод у економију 

- Основни проблеми економске организације 

- Основне карактеристике понуде и тражње 

- Предузећа на тржитима потпуне и ограничене конкуренције 

- Основни елементи теорије и анализе трошкова 

- Основни макроекономски циљеви 

- Основни елементи суштине и мерења националног производа и дохотка 

- Инвестиције, запосленост, инфлација и пословни циклјус 

- Агрегатна тражнја и агрегатна понуда 

- Новац, банке и друге финансијске организације 

- Фискална политика и 

- Монетарна политика и нјихов утицај на агарегатну тражњу. 

Литература: 

1. Н. Г. Манкју; Принципи економије, превод, Економски факултет, Београд, 2006. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

 
Предавања: 3 

 

Вежбе: 3 Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Монолошки метод, демонстративни метод, студија случаја, учење кроз заједнички рад на решавању практичних проблема, 

самостално истраживање студената и решавање проблема на основу добијених задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10   

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и (2) 30   

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Информационе технологије, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Oснови организације 

Наставник:. др Ђорђе Д. Михаиловић, професор струковних студија  

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 7  

Услов: Не постоји услов 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да се студенти прве године упознају са основним појмовима у организационим наукама, као и да стекну 

знања о организацији пословних система која ће им омогућити да разумеју касније детаљно разрађене појединачне аспекте 

пословних система на предметима старијих година. 

Исход предмета  

Стицање основних знања у области организације пословних система и стицање способности и вештина за решавање 

практичних организационих проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Развој организационих наука. Дефинисање појма, друштвена ширина и значај организације. 

Принципи организације, методи, технике, средства и инструменти. Различити приступи и класификације теорија 

организације. Ситуациони приступ у развоју организационих теорија. Организација пословних система и други облици 

организовања. Управљање пословањем великих, малих и средњих предузећа. Организација процеса рада у производњи и 

другим делатностима.  

Производни капацитети предузећа, израчунавање, усклађивање. Продуктивност, дефиниција, фактори, значај 

продуктивности рада. Организовање, структурирање организације, усмеравање и планирање процеса рада. Димензије 

организационе структуре. Димензије организационе структуре. Типски модели организационе структуре. Савремени модели 

организационе структуре. Основни институционални облици организовања 

 

Практична настава 

Развој теорија организације – Научно управљање. Развој теорија организације – Административна теорија. Развој теорија 

организације – Бирократска организација. Правац међуљудски односи. Развој теорија организације – Теорије о понашању у 

организацијама. Наука о управљању. Развој теорија организације – Системски приступ организацији. Ситуационе теорије. 

Вежбе 

Oбнављања градива - први колоквијум. Организација рада - анализа технолошких алтернатива, организација процеса 

производње. Продуктивност рада – механизација, аутоматизација, иновације. Методе одређивања временских норми рада. 

Интеграција технолошких операција. Вежбе обнављања градива - други колоквијум. Управљање и регулисање – контрола 

трошкова и залиха. Модели организационе структуре - примери. Основне функције предузећа – описи послова. Типови 

ауторитета у организацији 

Литература  

1. Дулановић Ж., Јашко О. Основи организације пословних система ФОН,Београд 2007 

2. Дулановић Ж., Јашко О. Организациона структура - методе и модели ФОН,Београд 2002 

3. Adizes I. Дијагноза стилова управљања Прометеј, Нови Сад 1994 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Монолошки метод, демонстративни метод, студија случаја, учење кроз заједнички рад на решавању практичних проблема, 

самостално истраживање студената и решавање проблема на основу добијених задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15   

практична настава 15 усмени испт 30 

Колоквијум 20   

Колоквијум 2 20   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Увод у туризмологију и угоститељство 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Љубомир С. Јовановић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Основни циљ изучавања овог предмета је да се студенти упознају са појамом  и историјском условљеношћу туризма и 

угоститељства, као и да се упознају са основним облицима савремених дешавања у туризму, затим да схвате укупну 

проблематику туризма и угоститељства. 

Исход предмета  

Савладавањем овог предмета студенти препознају и прихватају нове појмове у туризму и угоститељству, стичу општу слику 

о савременим тенденцијама, позитивним странама и конфликтима, разумеју мотиве и факторе који су главни индикатори 

туристичких кретања, препознају, класификују и објашњавају појаве у туризму и угоститељству. 

 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Теоријске основе туризма. Појам и историјска условљеност туризма. Разлике између савременог туризма и аналогних појава 

у прошлости. Туристичка кретања и њихово разврставање. Туристичка потреба. Туристички мотиви. Туристички производ. 

Туристички простор. Савремени туризам. Упознавање са савременим туризмом у Србији и стратегијом развоја. Глобална 

култура и туризам. 

Литература  

1. Јовишић, Д., Основи туризма, ПМФ, Београд, 2007. 

2. Томић, П., Ромелић, Ј., Бесермењи, С., Увод у туризам, ПМФ, Нови Сад, 2003. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 3 

 

Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: 

монолошки метод, демонстративни метод, студија случаја, учење кроз заједнички рад на решавању практичних проблема, 

самостално истраживање студената и решавање проблема на основу добијених задатака.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15   

практична настава 15 усмени испт 30 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Информационе технологије, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Вероватноћа и статистика 

Наставник: др Миланка Д. Филиповић Гардашевић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Циљ изучавања предмета је да се студенти упознају са основним појмовима теорије вероватноће и статистике, као и да усвоје 

те појмове у толикој мери која им је потребна за њихову примену 

 

Исход предмета  

Садржаји овог предмета оспособљавају студенте за моделирање и решавање практичних проблема применом метода 

статистичке анализе и теорије вероватноће.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови теорије вероватноће: појам случајног догађаја, дефиниција вероватноће случајног догађаја. Условна 

вероватноћа догађаја, зависност и независност случајних догађаја. Формула потпуне вероватноће. Бајесова формула. 

Расподеле случајних променљивих, Биномна расподела, Пуасонова расподела, Гаусова расподела, студентова расподела, хи-

квадрат расподела. Узорак и статистике узрока, Статстичко оцењивање, Тестирање статистичких хипотеза, Интервали 

поверења, Регресија и колерација. 

Практична настава 

Основни појмови теорије вероватноће: појам случајног догађаја, дефиниција вероватноће случајног догађаја. Условна 

вероватноћа догађаја, зависност и независност случајних догађаја. Формула потпуне вероватноће. Бајесова формула. 

Расподеле случајних промењљивих, Биномна расподела, Пуасонова расподела, Гаусова расподела, студентова расподела, хи-

квадрат расподела. Узорак и статистике узрока, Статстичко оцењивање, Тестирање статистичких хипотеза, Интервали 

поверења, Регресија и колерација. 

Литература  

1.Жарковић Р., Шамара М.: Вероватноћа и статистика - теорија и задаци, Виша политехничка школа, Београд, 2006  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит 30 

практична настава    

колоквијум-и 40   

семинар-и 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Менаџмент људских ресурса 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Добривоје М. Михаиловић, редовни професор  

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Полазећи од све израженијег значаја предмета Менаџмент људским ресурсима, основни циљ његовог 

проучавања је да стденти стекну одговарајућа стручна знања и вештине о активностима (процесима) управљања људским 

ресурсима, као и о организационом моделирању сектора (службе)  људских ресурса предузећа. То се посебно односи на 

мотивациони систем и управљање хармонизацијом плурализма интереса запослених и других стејкхолдера.  

 

Исход предмета: Изучавњем овог наставног предмета студенти стичу потребна знања и вештине о суштини и основним 

обележјима ове релативно нове наставне области и проблематике.  То се посебно односи на процес анализе посла и 

организационо структурирање функције људских ресурса, процес регрутовања и селекције кандидата, основне методе обуке, 

развоја нових знања и вештина, оцењивање перформанси запослених (менаџерских, експертских и извршних  структура), 

нјихову мотивацију, радне односе и друго.  

 

Садржај предмета: 

Теоријска и практична настава настава: 

- Увод – оснони елементи менаџмента људским ресурсима 

- Анализа посла – обима задатака и потреба у људским ресурсима за њихову реализацију 

- Планирање људских ресурса по обиму, структури, сталности, флуктуацији 

- Регрутованје и сеелекција одговарајућих кандидата 

- Обука иразвој Запослених 

- Оцењиванје перформанси, системи зарада, мотивациони системи 

- Радни односи и колективно преговарање 

- Напуштање организације  

 

Литература: 

1. Михаиловић, Д., Ристић, С, Менаџмент - људска страна, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2007. 

2. Михаиловић, Д., Ристић, С., Органиационо понашање, Факултет организационих наука, Београд, 2009. 

3. Богићевић, Б., Менаџмент људских ресурса, Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2004. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

 
Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: 

монолошки метод, демонстративни метод, студија случаја, учење кроз заједнички рад на решавању практичних проблема, 

самостално истраживање студената.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Економика туризма и угоститељства 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан Д. Малинић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  

Циљ предмета: Састоји се у адекватном упознавању студената и њиховом усвајању одговарајућих знања и вештина 

неопходних за успешно функционисање привредних субјеката из области  туризма и угоститељтва у условима сталних 

промена у глообалном тржишном окружењу. Конкретније, циљеви овог предмета су: сагледавање и анализа економских 

показатеља (параметара) туристичко-угоститељске тражње и понуде, туристичких дестинација, путничких агенција и других 

релевантних компоненти, посебно у компаративној анализи  туристичког развоја и предности других земаља у односу на 

позицију наше земље и наших предузећа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Исход предмета: Усвајање знања и вештина из предложеног садржаја овог предмета омогућава студентима  да се коректо 

упознају са свим релевантним факторима и показатељима туристичко-угоститељских активности на нивоу гране, групације и 

привредних друштава са одговарајућом економском валоризацијом, што ће им омогућити предвиђање даљег туристичко-

угоститељског развоја, али и даље детаљније примене.  

 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

- Основна обележја туризма и угоститељства као привредне гране, групације 

- Економика туризма и угоститељства у систему наука 

- Основна обележја туристичко-угоститељске тражње 

- Битне економске карактеристике туристичко-угоститељске понуде 

- Основне карактеристике туристичких дестинација 

- Визија, циљеви, стратегије и одрживи развојтуризма и угостителјства 

- Основна економска обележја туристичко-угоститељских  привредних субјеката  (предузећа) 

-  Организациона и менаџерска структура туристичко-угоститељских оредузећа 

-  Мерење перформанси туристичко-угостителјских предузећа 

-  Критички осврт на стање у Србији 

 

Практична настава:  

        -      Вежбе, студијски истраживачки рад и други облици практичног рада 

Литература: 

                         1. Миленковић, С., Туризам и економија, Економски факултет, Крагујевац, 2009. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

 
Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: 

монолошки метод, демонстративни метод, студија случаја, учење кроз заједнички рад на решавању практичних проблема, 

самостално истраживање студената и решавање проблема на основу добијених задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија 

Назив предмета: Туристичка географија 

Наставник:  проф. др Мирољуб А. Милинић  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са развојним путем  и основним појмовима туризма. Дефинисање туризма и упознавање са основним 

принципима и условима за развој туризма. Циљ је да се студенти упознају са тероијским основама туристичке географије: са 

предметом проучавања, методама, основним појмовима и категоријама туризма, његовим функцијама. 

Исход предмета  

Савладавање основних теоријских знања о туристичким кретањима, као и облицима туристичких кретања, факторима 

туристичке понуде и методама туристичке валоризације.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам туристичке географије; Историјске основе туризма; Домени истраживања туристичке географије; Појам туристе и 

туризма; Основне категорије туризма; Туристичка потреба и елементи туристичких кретања; Функције туризма; Туристичке 

атрактивности и туристичка валоризација; Природне туристичке атрактивности; Културне туристичке атрактивности; 

Фактори туристичких кретања; Дефинисање и подела облика туристичких кретања; Основни облици кретања; Мотивски 

облици кретања; Остали мотивски облици кретања; Географски облици кретања (Национална туристичка кретања, 

међународна туристичка кретања); Социолошки облици кретања; Транспортни облици кретања; Комуникативни фактори; 

Рецептивни фактори; Појам и структурни елементи туристичке регије; Упознавање са елементима, процесом и методама 

туристичке валоризације.  

Литература  

1. Шабић Д. (2008): Теорија и методологија туристичке географије света, Географски факултет у Београду, Београд. 

2. Лазић, Л., Кошић, К. (2004): Туристичка географија, Природно-математички факултет, Департман за географију, 

туризам и хотелијерство, Нови Сад.  

Број часова  активне наставе:  Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна метода уз коришћење 

компјутера и видео пројектора  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и (2) 40 ..........  

семинар-и 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Дизајн, Информационе технологије, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије,  први ниво студија  

Назив предмета: Енглески језик II 

Наставник : Лидија Д. Палуровић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената да систематизују и активно користе претходно стечено знање језика, да га подигну на виши ниво 

кроз разне облике усмених и писмених активности, да се јасно, лако и граматички исправно изразе на том језику, као и да 

несметано користе литературу на енглеском језику неопходну за проширивање знања из осталих предмета. 

Исход предмета  

Студенти се оспособљавају у основним комуникационим вештинама на енглеском језику 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Unit 8 Do’s and don’ts – modal verbs (should/must/mustn’t, have to) , listening, speaking, reading –  

Dilemmas, vocabulary 

Unit 8 – workbook exercises 

Unit 9 – GOING PLACES, - time clauses, conditional sentences , listening/speaking, reading –  

Megalopolis, everyday English 

Unit 9 – workbook exercises 

Unit 10 – SCARED TO DEATH – verb patterns, -ed/-ing adjectives, reading – Into the wild, listening/speaking 

Unit 10 – workbook exercises 

Unit 11 – THINGS THAT CHANGED THE WORLD – passives (present simple, past simple, present perfect,  

future simple), reading – Seeds of change, listening/speaking, everyday English 

Unit 11 – workbook exercises 

Unit 12 – DREAMS AND REALITY – second conditional, phrasal verbs, modal might, reading –  

I’m a ghost buster, vocabulary, everyday English (social expressions0 

Unit 12 – workbook exercises 

Unit 13 – EARNING A LIVING – Present Perfect Continuous, adverbs, word building, reading –  

A funny way to earn a living, listening 

Unit 13 – workbook exercises 

Unit 14 – LOVE YOU AND LEAVE YOU – Past Perfect Tense, reported statements, reading –  

The tale of two silent brothers, listening/vocabulary 

Unit 14 – workbook exercises, preparation for the test ( kolokvijum) 

 The final test (kolokvijum) 
 

Литература  

1.NEW HEADWAY , Pre-intermediate, John and Liz Soars 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици наставе: 

0 

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, аудитивно-визуелне методе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испт 30 

3 теста 35   

Учешће у стручно практичним вежбама 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Предузетништво у туризму и угоститељству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан Д. Малинић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Пружити студентима општа знања из подручја предузетништва, као и специфична знања из предузетништва 

у туризму и угоститељству, која ће користити како би у будућем раду знали пронаћи одговарајућа средства и методе за 

покретање властитог предузетничког подухвата. 

 

Исход предмета: Умеће да се идентификује и објасни предузетничка идеја, анализира окружење и процене потенцијална 

тржишта; процењивање и комбиновање извора финансирања предузећа; планирање, контролисање и организовање новог 

пословног подухвата у туризму и угоститељству; израчунавање и тумачење резултата пословања малог предузећа у туризму. 

Садржај предмета: 

Теоријска и практична настава: 

Уводно предавање. Природа и важност предузетништва. Појам и начин израде предузетничке идеје. Предузетнички начин 

размишљања. Предузетничке намере и корпорацијско предузетништво. Креативност, пословна идеја и анализа прилике. 

Интелектуално власништво и друга правна питања за предузетнике. Пословни, маркетиншки, организацијски и финансијски 

план. Финансирање новог подухвата – извори финансирања. Управљање, развијање новог подухвата. Резултати пословања 

малог предузећа. Предузетништво у Србији. Подстицаји за предузетништво у Србији. 

 

Литература:  

1.   Пауновић, Б., Предузетништво и управљање малим предузећем, Центар за издавачку делатност Економског 

факултета, Београд, 2012.  

2. Унковић, С. Зечевић, Б., Економика туризма, Економски факултет, Београд, 2004. 

3. Чачић, К., Пословање предузећа у туризму, Економски факултет, Београд, 2007. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

 
Предавања: 2 

 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе:  

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе: Метода усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна 

метода уз коришћење компјутера и видео пројектора 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

тестови 2х15 ..........  

семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Управљачко рачуноводство у туризму и угоститељству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Слободан Д. Малинић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета: Основни циљ овог предмета је омогућавање студентима да стекну савремена знања и вештине из домена 

дела рачуновоственог и менаџерског информационог система у вези са генерисањем и презентацијом одговарајућих 

квалитетних информационих садржаја за потребе интерних корисника, прврнствено менаџмента предузећа.  

 

Исход предмета: Савладавање садржине (адекватне структуре) овог предмета, омогућиће студентима да самостално могу да 

припреме одговарајуће  управљачко рачуноводствене извештаје са бројним и различитим информационим садржајима за 

веома бројне сврхе пословно-финансијског одлучивања, затим да учествују у њихом усвајању,контроли (праћењу) извршења 

и мерењу перформанси на нивоу туристичко-угоститељског предузећа и његових сегмената.  

 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

- Туристичко-угоститељско предузеће, менаџмент и управљачко рачуноводство 

- Суштина и структура управљачког рачуноводства 

- Извори управљачко рачуноводствене информационе подршке корисницима 

- Рачуноводство трошкова – извештаји из класичних  система обрачуна трошкова 

- Савремени концепти и системи обрачуна трошкива 

- Систем буџетирања 

- Рачуноводствена анализа 

- Основне карактеристике информационе подршке управљачког рачуноводства менаџменту 

- Алтернативно и оператино пословно одлучивање 

- Анализа преломне тачке 

- Информациона подршка политици продајних цена 

- Извештавање о перформансама по центрима одговорности 

Практична настава: 

       -     Вежбе, семинарски радови, студије случајева, други облици наставе 

Литература: 

1. Малинић, С., Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Крагујевац, 2008.  

2. Шикањић, Б., Рачуноводство у туризму, Виша туристичка школа, Београд, 2005. 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

 

 
Предавања: 2 

 

Вежбе: 

3 

Други облици 

наставе: 0 

Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, теренска настава, практични рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и (2) 30 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, Информационе технологије, Менаџмент 

у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Основе квалитета 

Наставник: дрЂорђе Д. Михаиловић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услов 

Циљ предмета 

је да студенти овладају основним концептима и терминологијом квалитета, ради стварања базе за надградњу кроз будуће 

предмете. 

Исход предмета  

је способност студената да: а) разумеју основне појмове из области менаџмента квалитетом б) разумеју могућности и 

ограничења у примени основних концепата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјат квалитета. Развој науке о квалитету Филозофски правци у менаџменту квалитетом Дефиниције и критеријуми за 

дефинисање квалитета. Квалитет у производњи роба и услуга. Димензије квалитета производа и услуга. 

Варијације. Трилогија квалитета.Системи и системски начин размишљања. Системски приступ квалитету. Процес. 

Менаџмент процесима. Менаџмент квалитетом. Систем квалитета. Систем за менаџмент квалитетом. Обезбеђивање 

квалитета. Интегрисани системи менаџмента. Ефективност и ефикасност.Унапређивање процеса (инкрементална 

побољшања, скоковита побољшања, Benchmarking и Reengineering).Принципи тоталног квалитета (TQM). Инфраструктура, 

пракса и алати TQM. 

Практична настава 

Презентација циљева и начина рада на вежбама,Презентација циљева, начина рада и очекиваних резултата од 

пројектног задатка, Радионица 1: Квалитет и личне вредности, Радионица 2: Историја квалитета, Разјашњавање праваца рада 

у области квалитета: Радионица 3. Корисници и заинтересоване стране, Радионице 4.: Трилогија квалитета, Утврђивање 

основних појмова, ознаке и дефиниције за објекте чији ће се квалитет одређивати, Израда докумената основних појмова, 

ознака и дефиниција везаних за квалитет, Квалитет производа За репрезентативни производ детаљно разрадити квалитет 

производа (карактеристике квалитета), Квалитет услуга На репрезентативним екстерним услугама (за услужни или 

комбиновани пословни систем) детаљно разјаснити квалитет услуга. (На основу каталога предемета рада и саставнице услуге 

– веза са предметом Инжењеринг процеса). 

Литература  

1. Филиповић Јован Основе квалитета ФОН,Београд 2007 

2. Митровић Ж. Квалитет и менаџмент YУПИГ, Београд 1996 

3. J.M.Evans and W. M. Lindsay The Management and Control of Quality South-Western College Publishing 2002 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

          2 

Вежбе: 

      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Обрада научне и стручне литаратуре (домаће и иностране) уз представљање реалних ситуација и примера из праксе; 

презентације; рад у дискусионим групама на часу; креирање и решавање задатака и случајева из праксе; посете пракси; 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

практична настава 10   

домаћи задатак 10   

пројектни задатак 20   

тест 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Маркетинг у туризму и угоститељству 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Љубомир С. Јовановић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Основни циљ овог предмета је да упозна студенте са теоријским и практичним аспектима маркетинга у туризму и 

угоститељству, као и разумевање маркетинга као пословне филозофије у оквиру туристичке индустрије. 

Исход предмета  

Након положеног испита студенти ће бити у могућности да спајањем познавања туристичког сектора, туристичког тржишта 

и маркетинга примењују ова знања у конкретним случајевима; презентују сопствене идеје и вештине маркетинга у туризму и 

угоститељству; примењују процес стратегијског и тактичког планирања маркетинга у туризму и угоститељству. 

 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава: 

Развој маркетинга и његова примена у друштву (дефиниција и функција маркетинга; потребе, жеље и потражња за 

производом). Обележја туристичког тржишта (појам и вресте тржишта; понуда и потражња; туристичко тржиште). 

Управљање маркетингом (основна обележја и процес управљања маркетингом; циљеви и начела маркетинга у туризму и 

угоститељству; учесници маркетиншког процеса и менаџмента у туризму и угоститељству). Маркетиншко окружење. 

Маркетиншко истраживање (мерење и предвиђање туристичке потребе и потражње; методе истраживања). Производ у 

туризму (животни циклус производа; фазе развоја услуге у туризму). Организација маркетинга у туристичким и 

угоститељским предузећима (инструменти продаје; сајмови, локалне промоције и сл.; продаја путем интернета; туристички 

аниматори и комуникатори). Планирање маркетинга (елементи у процесу маркетиншког планирања, . Менаџмент и контрола 

маркетинга. 

 

Литература  

 

1. Бакић, О., Маркетинг у туризму, Чигоја штампа, Београд, 2005. 

2. Филиповић В.,Костић–Станковић М. , Маркетинг менаџмент, ФОН, 2007. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 3 Вежбе: 3 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, теренска настава, практични рад, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и (2) 30 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, студије првог нивоа 

Назив предмета: Посебни облици туризма 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Љубомир С. Јовановић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ је да се студенти упознају са посебним облицима туризма, као и да се код студената подстакне размишљање о 

проширивању туристичке понуде у пракси, подстицањем одређених облика туризма специфичних за одређену дестинацију. 

Исход предмета  

Савладавање управљања посебним облицима туризма на основу економије и менаџмента; разумевање и решавање кључних 

проблема везаних за посебне облике туристичких кретања. Планирање и усмеравање развоја појединих облика туризма. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Врсте и облици савременог туризма (ловни, здравствени, спортски, конгресни, културни итд.). Опште одреднице посебних 

облика туристичких кретања. Производ селективног туризма. Специфичности посебних облика туризма. Маркетинг и 

посебни облици туризма. Квалитет производа у посебним облицима туризма. Туризам у будућности. 

Литература  

1. Генов, Г., Туризам посебних интереса, Висока туристичка школа, Београд, 2008. 

2. Штетић, С., Посебни облици туризма, ФАБУС, Сремска Каменица, 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 4 

 

Вежбе: 4 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Метода усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна метода уз коришћење 

компјутера и видео пројектора 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит  

практична настава 15 усмени испт 30 

колоквијум-и  20 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Шпански језик 

Наставник: др Вучина Симовић, Ј. Ивана, доцент 

Статус предмета:  обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  нема услова 

Циљ предмета 

Стицање знања из шпанског језика и оспособљавање за коришћење истог у области туризма и угоститељства 

Исход предмета  

Студенти се оспособљавају у основним комуникационим вештинама на шпанском језику 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Увод: упознавање са основама шпанског језика; алфабет; акцентовање. 

Упознавање, представљање-формално и неформално обраћање. 

Говорно подручје шпанског језика:Јужна Америка, Шпанија. 

Изражавање националности; придеви за нац. и присвојни. 

Глаголи- презент индикатива; правилни глаголи; промене. 

Дати физички опис; изразити склоности, занимања. 

Неправилни глаголи (ser, esfar,...)  Тест 1. 

Сместити ствари (људе) у одређени простор; дати адресу или питати за исту. 

Присвојне заменице, придеви, показне заменице и придеви. 

Перифразе: tener que+inf.; thay que+inf.; ira + inf..... 

Прошла времена:pretérito perfecto, pretérito indefinido; pretérito imperfecto. 

Глаголи са предлогом. Тест  2. 

Императив у шпанском језику; Одлазак у куповину-ir de compras. 

Estar+gerundio  - радња у тренутку говора;  ir a+inf. –за изражавање будућности 

Путовања; ir de viage. Превозна средства. Поправни тест. 
 

Литература:   

 Es español, nivel inicial; Espasa-(alpe) 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

         2 

Вежбе: 

     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:   предавања, вежбе, семинарски рад, тестови, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10   

учешће у стручно практичним вежбама   15 усмени испт    30 

тестови (2)  30   

семинар-и 10   

домаћи задатак 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Менаџмент туристичке дестинације 

Наставник: проф. др Мирољуб А. Милинчић 

Статус предмета: обавезан  

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање знања код студената о економским одредницама туристичких дестинација, у смислу квалитета, 

обима и структуре туристичке дестинације посматрано изоловано и у оквиру конкурентских односа на тржишту, дефинисања 

циљева, праваца и задатака управљања датим дестинацијама, анализе еластичности кретања туристичких дестинација у 

односу на економске параметре попут дохотка и цене и сл. Студенти се упознају са развојем специфичних туристичких 

дестинација, препознају значај туристичке дестинације за глобалан туристички развој и туристичку диверзификацију као и са 

стратегијама пословања на нивоу специфичних дестинација. 

Исход предмета  

Савладавање материје предмета студенти се упознају са економским показатељима туристичких дестинација и долазе у 

позицију да могу да валоризују у економском смислу туристичке дестинације, предвиђају  различите варијанте развоја 

дестинације, препознају методе којима се може утицати на развој дестинације и препознају могућности отварања потпуно 

нових тржишно диверзификованих дестинација 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

• Значај и улога туризма и туристичке дестинације у економском развоју и трендови; 

• Туристичка дестинација и улога менаџмента у њеном развоју; 

• Просторни аспекти развоја туристичке дестинације; 

• Евалуација туристичког потенцијала туристичке дестинације; 

• Одрживи развој туристичке дестинације; 

• Стратегијско планирање туристичке дестинације: 

• Место, улога и функције међународних организација и државних органа у управљању туристичком 

дестинацијом; 

• Управљање ризицима туристичке дестинације: 

• Анализа фактора релевантних за управљање маркетингом туристичке дестинације; 

• Маркетинг микс туристичке дестинације; 

• Брендирање туристичке дестинације; 

• Савремене технологије у развоју туристичке дестинације. 

Практична настава 

Вежбе, семинарски рад. 

Литература:   

1. Попеску, Ј., Менаџмент туристичке дестинације, Универзитет Сингидунум, Београд, 2008. 

2. Јовичић, Д., Менаџмент туристичких дестинација, Желнид, Београд, 2002. 

3. Штенић, С., Шимичевић, Д., Ницић, М., Менаџмент туристичке дестинације, Српско географско друштво, Београд, 

2009. 

Број часова  активне наставе Остали часови- 

Предавања: 

4 

Вежбе: 

4 

Други облици наставе:- Студијски истраживачки рад:- 

 

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, семинарски рад, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

колоквијуми 40   

семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

СТРУЧНА ПРАКСА 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија   

 

Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Име, средње слово, презиме): др Ђорђе Д. 

Михаиловић, др Слободан Д. Малинић, др Љубомир С. Јовановић, мр Љиљана Т. Плећевић.  

 

Број ЕСПБ: 2 

 

Циљ  

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и практичних знања за решавање конкретних задатака 

у оквиру конкретних пословних система.  Упознавање студената са радом изабраног предузећа или институције, начином 

рада и местом и улогом менаџера за област туризма и угоститељства у њиховим организационим структурама.  

 

Очекивани исходи 

 Обављањем стручне праксе студент стиче знања и искуства везана за пословање, управљање пословним операцијама и 

организацију туристичких и угоститељских предузећа, као  и сродних организација. Студент стиче искуство тимског рада и 

припрема се за самостално организовање и вођење сопственог бизниса или  рад на руководећим местима осталих туристичко 

– угоститељских система. 

 

Садржај стручне праксе  

Учествовање у текућим пословним активностима изабраног предузећа или институције, као и евентуално реализовање 

сопствених идеја. Студент ће током праксе водити дневник који ће ментор из предузећа или институције и наставником 

задуженим за организацију стручне праксе посебно вредновати. 

 

Тематска подручја за увођење студената у програмске задатке и пројекте практичног карактера:  

1. Примењени менаџмент туристичких агенција и организатора путовања,  

2. Примењени менаџмент хотелијерских предузећа,  

3. Примењени менаџмент угоститељских предузећа, 

3. Примена информационих система у туризму,  

4. Примењени менаџмент туристичке дестинације 

5. Заштита животне средине и одрживи развој у туризму и угоститељству. 

 

Број часова , ако је специфицирано  45 

Методе извођења  

- присуство редовним активностима  установе у којој се пракса изводи 

- извођење практичних активности уз супервизију ментора из установе 

- коришћење стручне литературе која је у функцији савладавања и обогаћивања сазнања из одређене области стручне праксе 

- Писање и одбрана стручног рада. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

веома успешно реализовао задатке (91-100), успешно реализовао задатке (71-100), задовољаваjуће реализовао задатке (51-70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм : Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, студије првог нивоа 

Назив предмета: ОСНОВИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ТУРИЗМУ 

Наставник: др Првослав Јовановић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Циљ предмета је: упознавање студената са основама животне средине и одрживог развоја у туризму; разумевање 

кооперативности и потенцијалне конфликтности између заштите и коришћења природног и културног наслеђа и 

ресурса и развоја туристичке дестинације и квалитетног туристичког производа; савладавање основе система 

заштите, уређења и одрживог развоја туристичких центара и дестинација, нарочито простора са природним и 

културним наслеђем и стратешким ресурсима. 

Исход предмета : Оспособљавање студената за: примену концепције, принципа и критеријума одрживог развоја 

туризма; анализу и разматрање утицаја опција развоја туризма на животну средину, природно и културно наслеђе и 

квалитет живљења локалног становништва; укључивање у систем управљања квалитетом животне средине, као и за 

даље усавршавање ради координације туристичких активности и актера и решавања конфликтних ситуација у 

управљању одрживим развојем туристичких простора 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Упознавање са садржајем предмета,  Одрживи развој, Одрживи развој у ЕУ. Одрживо коришћење природних 

ресурса, Одрживи развој туризма, агенда 21 за туризам. Основни чиниоци животне средине: вода, ваздух и 

земљиште. Загађење животне средине. Глобалне промене климе, оштећење озонског омотача и киселе кише. Нови и 

обновљиви извори енергије, Енергетска ефикасност. Тест I. Одрживо коришћење и заштита природног и културног 

наслеђа. Одрживи развој туризма на планинским подручјима. Усмеравање и управљање развојем и законски основ, 

ефикасносност управљања одрживим развојем – институционално организовање. Плански основ заштите животне 

средине, стратешка процена утицаја планова и пројеката на животну средину. Екотуризам –планирање и развој. 

Методологија израде стратегије одрживог развоја туризма на примеру градова и општина. Енвајроментално 

обележавање, примери еко-ознака и упустава, индикатори одрживог развоја туризма. Тест II и одбрана семинарских. 

 

 

Литература                   

1. Јовановић,  М. П.: „Заштита животне средине I“, ВТШ, Аранђеловац, 2005. 

2. Јовановић М. П.: „Заштита животне средине II“, ВТШ, Аранђеловац, 2006. 

3. Ђукановић Мара: „Животна средина и одрживи развој“, Елит, Београд, 1996. 

4. Љиљана Плећевић: „Контрола квалитета животне средине“, ВТШСС, Аранђеловац, 2007. 

5. Стојановић, В., „Туризаm и одрживи развој“, Природно математички факултет, Департман за географију, 

туризам и хотелијерство, Нови Сад, 2011.  

6. Милановић,М., Љешевић, М., Милинчић, М.: „Екоменаџмент“, Географски факултет, Београд. 2011. 

7. Европски центар за мир и развој УН: „Еколошко управљање“, Београд, 1996. 

8. Група аутора: „Концепт одрживог развоја“, Савезно министарство за развој, науку и животну  средину, 

Београд, 1997. 

9. Влада Републике Србије: „Стратегија одрживог развоја“, Службени Гласник, Београд, 2008. 

 

Број часова  активне 

наставе: 4 

Теоријска настава: 2 Вежбе: 2 

Методе извођења наставе 

Монолошка, дијалошка, комбинована метода 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

15 писмени испит / 

вежбе 15 усмени испт – три 

питања 

30 

2 колоквијума у виду 

теста 

30 ..........  

семинарски рад 10   

 

 

 



Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије, студије првог нивоа 

Назив предмета: Електронско пословање 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Ђорђе Б. Мазињанин, професор струковних студија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Предмет даје уводна знања о концепту електронског пословања подржаног Интернетом, World Wide Web-ом и повезаним 

технологијама. Одабране наставне јединице обезбеђују разумевање основних покретача и предности електронског пословања 

(посебно у B2B и B2С сегменту), конвергенције технологија и остваривих могућности у пословању, изазова технолошког 

напредка и динамике, правног и институционалног оквира неопходног за реализацију е-пословања. 

Исход предмета  

Студенти су на основу знања и вештина савладаних на овом предмету оспособљени за  увођење и коришћење програмских 

решења за електронско пословање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава У току изучавања предмета студент би требало да стекне основна знања о: Основама е-пословања, улози 

малопродаје у  е-трговини, употреби маркетинга и реклама у е-туризму и угоститељству,B2B  е-трговини, електронској 

размени података, интранету и еxтранету, електронским системима плаћања, улога е-пословања у туризму и угоститељству , 

стандардима,заштити интелектуалне својине, инфраструктури за  е-пословање, глобалним аспектима и изазовима е-

пословања, примени е-пословања у туризму  и угоститељству 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Електронски системи плаћања, улога е-пословања у туризму и угоститељству , стандарди,заштити интелектуалне својине, 

инфраструктура за е-пословање, глобални аспекти и изазови  е-пословања, примени е-пословања у туризму и угоститељству. 

Литература  

• Видас-Бубања, М., е-Пословање-менаџмент, технологије, апликације ВПШ, 2003, скрипта Проширена: 

• Ханић. Х., Крсмановић, С., Управљачки информациони системи, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд, 

1999. 

• Јошанов, Б., ЕДИ: Нови талас технолошке револуције, Прометеј, Нови Сад, 1996. 

• Бјелић, П., Електронско трговање, ИМПП, Београд, 2000 

• Крсмановић, С., Информациони системи у мрежном окружењу, Универзитет Браћа Карић, 2001. 

• Laudon, K., Traver, C., E-Commerce-business, technology, society, Adidoson Wesley, 2002. УНЦТАД, E-commerce and 

Development, Report 2001., UN, 2002.  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:/ Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ, СЕМИНАРИ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 2X20 ..........  

семинар-и 15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, Информационе технологије, менаџмент 

у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Управљање пројектима 

Наставник: др Ђорђе Д. Михаиловић, професор струковних студија 

Статус предмета: изборни на Менаџменту у туризму и угоститељству, на осталим СП обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Стицање знања о планирању, струкуирању, изради и реализацији и управљањем пројекатима и пројектним циклусом. 

Упознавање са методама за израду пројектних решења.  Израда сопствених пројектних решења и задатака.   

Исход предмета  

Студенти ће добити потребна знања из области управљања пројектним циклусом где ће уз предходне практичне вежбе доћи 

до искуства које је неопходно за формирање сопствениј пре свега идеја а затим и пројеката. Студенти ће науччити и како се 

управља пројектним циклусом тј реализацију пројеката. Исход учења представља изузетну базу знања применљиву и ван 

струке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Уводно предавање – Управљање пројектима. 

Организациони аспект управљања пројектом. 

Пројектни циклус , фазе пројектног циклуса. 

Структуирање пројеката, Дрво проблема, логички оквир као метода  за израду 

успешних пројеката, WBS, PBS, OBS дијаграми.  

Методе за управљање квалитетом пројеката. 

Израда анекса, апликациони формулари. 

Израда финансијких анекса – буџета, методе за планирање трошкова. 

Планирање временских активности  на пројекатима, гантови дијаграми, 

методологија пројеката, карта кључних активности, метрице. 

Управљање ризицима на пројектима. 

Check листе, припрема за подношење пројеката, евалуација пројеката. 

Реализација пројеката. 

Одрживост пројекта и дизајнирање пројектних решења.                     

Дизајнирање  пројекта од стране студената, пројектни задатак . 
 

Литература  

1. др Петар Јовановић: Управљање пројектима ФОН, Београд, 

2. Project cycle handbook, EAR, 2009  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

          2 

Вежбе: 

      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања,  вежбе,  самостална израда практичних задаtaka-пројеката. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени део испит-комбиновано 30 

практична настава 15   

3 теста 15   

пројектни задатак 25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Технолошко инжењерство, Заштита животне средине, Дизајн, Информационе технологије, Менаџмент 

у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Увод у информационе системе 

Наставник: проф. др Дејан Б. Симић 

Статус предмета: изборни на Менаџменту у туризму и угоститељству, на осталим СП обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознати студенте са основним појмовима и концептима из области информационих система и процесом развоја 

информационих система. Студенти се упознају са начинима коришћења информација у предузећима различитих делатности 

и како информационе технологије омогућавају побољшање квалитета, динамике и компетитивности пословања. 

Исход предмета  

Оспособљавање студената да разумеју феномен информационог система, његову архитектуру, компоненте и примене и  

процес и фазе његовог развоја. Студент познаје врсте савремених информационих система и њихову функцију у пословном 

систему. Оспособљен је да у домену стечених компетенција учествује у развоју, имплементацији и одржавању 

информационог система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

П-01: Основни појмови и концепти у области информационих система. П-02: Информациони системи у различитим 

функционалним областима у предузећу; П-03: Архитектура информационог система и модели развоја информационих 

система. П-04: Анализа система; П-05: Моделовање података; П-06: Стандардизација у софтверском инжењерству. П-07: 

CASE алати; П- 08: Имплементација, коришћење и одржавање информационих система; П-09: Системи за подршку 

одлучивању; П-10: Вештачка интелигенција и Експертни информациони системи; П-11: Примена информационих система у 

области заштите животне средине;  П-12: Информациони системи у Електронском пословању; П-13: CIM системи; П-14: 

SCADA системи; П-15: Припрема за испит. 

Практична настава 

В-01: Врсте информационих система и примери; В-02: Структурна системска анализа; В-03: Структурна системска анализа – 

примери; В-04: Основе пројектовања информационих система; В-05: Основе моделирања података; В-06: Примери за 

нормализацију и нормалне форме; В-07: Примери за превођење ПМОВ у релациони модел; В-08: Примери пројектовања 

релационих база података; В-09: Сложенији примери пројектовања релационих база података; В-10: Увод у  MS Access; В-11: 

Упознавање са SQL – упитним језиком; В-12: Примери за SQL – упитни језик; В-13: Рад са формама; В-14: Прављење 

извештаја; В-15: Припрема за испит. 

Литература  

1. C. N. Prague, M. R. Irwin, J. Reardon, “ Access 2003 Biblija “, Микро књига, Београд, 2004, ISBN: 86-7555-259-9. 

2. А. Вељовић, , “ Пројектовање информационих система : у пракси“, Компјутер Библиотека, Београд, 2003,  ISBN: 86-7310-249-9 

3. Л. Милићевић, Т. Матејић, “ Примена рачунара у технологији – скрипта“, Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац, Аранђеловац. 
 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

          2 

Вежбе: 

      2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Класична предавања. Вежбе у рачунарској лаборатор. Израда семинарских радова . Тестови. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Присуство настави 5 писмени испит 30 

Тест 1 10   

Тест 2 15   

Семинарски рад 40   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Дизајн, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: основне струковне студије; први ниво студија     

Назив предмета: Историја уметности  

Наставник (Име, средње слово, презиме): мр Данијела Младеновић 

Статус предмета: изборни на Меннаџменту у туризму и угоститељству, обавезан на Дизајну 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Упознавање студената са уметничко стилским појавама у уметности праисторије, старих цивилизација, грчко-римске 

уметности, средњовњковне и уметности ренесансе и барока. 

Исход предмета  

Развијање способности полазника за изграђивање историјске свести неопходне за развијање критичког мишљења и 

разумевања узрочно-последичних веза у процесима и појавама историјског развоја визуелног ствралаштва.  

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

• Праисторија; старије и млађе камено доба 

• Египатска уметност 

• Уметност старог блиског истока: сумерска, асирска и персијска 

уметност 

• Егејска уметност: криткса и микенска уметност, архајска скулптура и 

сликарство 

• Уметност класичне епохе; античка Грчка 

• Хеленизам 

• Етрурска уметност 

• Римска уметност 

• Ранохришћанска и византијска уметност 

• Романичка уметност 

• Готичка уметност 

• Ренесанса; рана ренесанса 

• Висока ренесанса 

• Маниризам 

• Барок 
 

Литература  

1. Група аутора, Јансонова историја уметности, Моно & Мањана, Моно и Мањана, 2008. 

2. Арнасон, Х.Х., Историја модерне уметности, Орион арт, Београд, 2008. 

3. Шуваковић, М. Историја савремене уметности у Србији - ХХ век, Орион арт, Београд, 2010. 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе:  

1 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

• Наративне методе (предавање); 

• Дијалошке методе (разговор, расправе, дебате), 

• Методе демонстрације (показивање, презентовање), 

• Метода анализе (анализа уметничких дела из обрађиваних периода) 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени испит 10 

практична настава (вежбе) 15(5+5+5) усмени испт 20 (4*5) 

колоквијуми 15 + 15 ..........  

Семинарски рад 10   

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм:  Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије; први ниво студија   

Назив предмета: Сарадња и партнерство у туризму 

Наставник : др Љубомир С. Јовановић, професор струковних студија 

Статус предмета: изборни на Менаџменту у туризму и угоститељству 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: присуство и активност на предавањима и вежбама 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним теоријским и практичним знањима, која су повезана са применом сарадње и партнерства 

у туризму, моделима и облицима сарадње и партнерства, као и другим актуелним темама из ове области.  

Исход предмета  

Оспособљавање студената да се упознају са феноменом сарадње и партнерства у области туризма, како би самостално могли 

да наступају на тржишту и примењују разне облике сарадње и партнерства. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава: 

Појам сарадње. Појам партнерства. Улога и значај сарадње и партнерства на туристичком тржишту. Учесници на 

туристичком тржишту. Различити модели партнерства. Примена сарадње и партнерства у различитим областима туризма. 

Примена стратегије кластера. Улога јавног и приватног  сектора у процесу стварања партнерства. Међународна партнерства. 

Електронско пословање у туризму и угоститељству. Могућност примене сарадње и партнерства у Србији. Студије случаја. 

 

Литература: 

1. Унковић, С., Чачић, К. Бакић, О., Савремена кретања на туристичком тржишту, Економски факултет, Београд, 2002. 

2. Чачић, К., Пословање предузећа у туризму, Економски факултет, Београд, 1988. 

3. Храбовски-Томић, Е., Менаџмент у туризму, Агфа-граф, Нови Сад, 2008. 

Број часова  активне наставе Остали часови:  

 Предавања: 2 Вежбе: 1 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе:: предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена - 60 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени  испит 40 

вежбе 10   

семинарски рад 10   

пројектни задатак 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Дизајн, Информационе технологије, Менаџмент у туризму и угоститељству  

Врста и ниво студија: основне струковне студије,  први ниво студија 

Назив предмета: Интернет и WEB дизајн 

Наставник : др Ђорђе Д. Михаиловић, професор струковних студија 

Статус предмета: обавезни на Дизајну и Информационим технологијама, изборни на Менаџменту у туризму и 

угоститељству 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема условљености 

Циљ предмета 

Обука студената за коришћење клијент апликација за познате Internet сервисе. Оспособљавање студената за дизајнирање Web 

локација са мултимедијалним садржајима. 

Исход предмета  

Стечена знања из области теорије web дизајна и практичних вежби у раду са апликацијама за web дизајн, студент је у 

могућности да искористи  за израду web страница која поштују све захтеве правилних форми и  структуирања страница 

затим и препоруке за дизајн са могућношћу уноса садржаја са елементима мултимедије.    

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

• Увод у Internet. Internet протоколи. 

• Internet сервиси. Web сервиси. Електронска пошта. 

• FTP (File Transfer Protokol). WWW (World Wide Web). 

• IRC. Usenet. Mailing листе. Internet телефонија. Intranet. 

• Електронска трговина. Електронско пословање В2В, В2С. 

• Мобилни Internet. Сигурност трансакција. 

• Увод у Web дизајн. 

• Језици и технологије на Webu. HTML. ASP, VBSCRIPT. 

• Принципи дизајнирања Web страница. 

• HTML. Рад са листама, табелама и оквирима. 

• Линкови и HTML форме. Каскадне листе стилова – CSS.  

• ASP основе и ASP објекти. 

• Анимација и звук у Web апликацијама. 

• Рад са базама података. SQL језик. 

• Web сервиси. 
 

Литература  

1. Photoshop for web, Компјутер библиотека 

2. Macromedia Dreamweaver са практичним вежбама, Комјутер библиотека 

3. Аdobe Flash for Web, са практичним вежбама, Компјутер библиотека 

4. Брковић, М., Милошевић, Д.: Практикум за развој Web апликациј, Технички факултет, Чачак, 2009. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 2 

 

Вежбе: 2 Други облици 

наставе: 0 

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

предавања, вежбе, пројектни рад (сајт) консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени део испита, одбрана пројектног 

рада (израђен сајт) 

30 

практична настава 15   

домаћи задатак 10   

пројектни задатак (сајт) 20   

тест  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм: Информационе технологије, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Примена ГИС-а у управљању животном средином 

Наставник : др Ђорђе Д. Михаиловић, професор струковних студија 

Статус предмета: Обавезан на Информационим технологијама, изборни на Менаџменту у туризму и угоститељству 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: Увод у информационе системе 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да се студенти  упознају са напредним техникама употребе и изградње  ГИС-а, као и да стекну знања која ће 

им помоћи да спознају употребу  ГИСа у управљању ресурсима и  животном средином.  

Исход предмета  

Стицање напредних  знања у области ГИС-а која представљају интеграцију савремених информационих система и 

технологија са просторним и географским појмовима. Студенти након полагања испита овладају вештинама које су ретке а 

изузетно корисне у савремениом поимању управљања животном средином у спрези са информационим технологијама. 

Садржај предмета 

• Географски информациони системи (ГИС) као нова технологија обраде просторних података. 

• Географски информациони системи (ГИС) као нова методологија на чијој ће се основи развијати разне науке у 

будућности. 

• Прикупљање географских информација. 

• Чување географских информација. 

• Обрада географских информација. 

• Анализа географских информација. 

• Просторно представљање географских информација. 

• Историјски развој ГИС-а. 

• Векторски модел података. 

• Растерски модел података. 

• Дигитализација. 

• Скенирање. 

• Даљинско осматрање. 

• Глобални позициони системи. 

• Врсте ГИС-а. 

Литература  

1. Самчовић Андрија, Основи Географско информационих система, Саобраћајни Факултет 2010. 

2. Принципи ГИС-а  P. Burrough-a & R. Mc Donnell 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

3 

Вежбе: 

3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, самостално истраживање студената и решавање проблема на основу добијених задатака. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 писмени део испита 30 

практична настава 15   

Колоквијум 20   

Колоквијум 2 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Анимација традиционалних заната 

Наставник: др Владан Мартиновић,  професор струковних студија 

Статус предмета:  изборни предмет 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  нема услова 

Циљ предмета 

Упознавање студената са традиционалним и старим занатима који чине културни идентитет регије. 

Исход предмета  

Стицање основних знања у техникама мозаика, иконописања и керамике. Стечено знање омогућава студенту анимирање 

циљне групе у смислу креативне употребе слободног времена у пољу старих заната и вештина. 

 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Мозаик. Уводно предавање. Основе технике мозаика. Анализа мозаика на Опленцу. Практичан рад: рад на 

предлошку (цртање, цепање камена, слагање, заливање). 

Иконописање. Уводно предавање. Иконописање – средњи век. Практичан рад: сликарска техника иконописања 

(препаратуре, цртање, сликање, позлата). 

Керамика. Уводно предавање. Праисторија (Рисовача) и народна керамика (грнчарство). Практичан рад: усвајање 

основних техника (зидање, квечовање, ливење, грнчарски точак, глазирање). 

Литература:   

1. Леонид Успенски, Теологија иконе, Манастир Хиландар, 2000. 

2. Вера Ристић, Опленац, Задужбина краља Петра I, 2007. 

3. Шандор Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2001. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

         3 

Вежбе: 

     3 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:   монолошки метод, студија случаја, израда радова по задатку у одређеној техници 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања     10   

израда радова х 3     30 усмени испт    50 

семинарски рад     10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми : Информационе технологије, Заштита животне средине, Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Систем квалитета 

Наставник: др Зоран К Чегањац, професор струковних студија 

Статус предмета:  изборни предмет 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  нема услова 

Циљ предмета 

Студенти стичу знања о квалитету у систему производње, као и критеријумима које одерђени производ мора да испуни да би 

обезбедио услове за испуњење одговарајућих стандарда, а све у циљу заштите животне средине. 

 

Исход предмета  

Стицање теоретских и практичних знања из области система квалитета. Оспособљавање студената за примену одговарајућих 

стандарда везаних за систем квалитета, као и испољавање склоности за тимски рад. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Значај квалитета, квалитет у систему производње у савременом и будућем добу 

- Категоризација карактеристика квалитета – подела карактеристика према важности и сложености 

- Основе система квалитета – основне дефиниције, управљање квалитетом, рачунаром, интегрисани систем 

управљања квалитетом 

- Статистички методи управљања квалитетом (метод кривих распореда фреквенција, метод контролних карата) 

- Стандарди  ИСО 9000 

- Стандарди ИСО 14000 

- Стандарди ИСО 27000 

- Стандарди ИСО 28000 

- Стандарди ОХСАС 18000 

- Стандарди ИСО 22000/ХАЦЦП 

- Значај ТQМ-а у савременом пословању. ТQМ- модели и европски модел ТQМ-а 

- Веза између ИСО9000 и ТQМ-а, истраживања у области ТQМ-а 

- Захтеви ЕУ директива и улога стандарда квалитета 

- „СЕ“ – ознака производа, обезбеђивање извоза у земље ЕУ 

- Критеријуми за оцењивање и добијање сертификата 

 

Литература:   

 1. Филиповић, Ј., Систем квалитета, ФОН, Београд, 2007. 

 2. Митровић, Ж., Менаџери и систем квалитета, МНТ, Савет за квалитет, Београд, 1993. 

 3. Јанићијевић, И., Систем квалитета, ФОН, Београд, 2007. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

         2 

Вежбе: 

     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:   предавања, семинарски радови, тест, консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања     10   

практична настава     20 усмени испт    30 

колоквијум-и     10   

семинар-и     30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програми: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Санитарна исправност хране и пића 

Наставник: мр Љиљана Плећевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основним врстама и карактеристикама животних намирница и пића. Такође, 

студенти стичу основна знања о снитарној исправности хране и пића који се користе у угоститељству и нуде домаћим и 

страним туристима. 

Исход предмета  

Очекивани исход јесте поседовање теоријских и практичних знања о животним намирницама и пићу, као и о њиховој 

правилној употреби у угоститељству. 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

I недеља Упознавање са садржајем предмета. Подела животних намирница. Основни појмови  

II недеља Млеко и производи од млека. Месо и производи од меса. Месо живине и производи од живинског 

меса  

III недеља Јаја и производи од јаја. Дивљач. Рибе 

IV недеља Поврће и гљиве. Воће и производи од воћа. Производи на бази биљних уља и масти  

V недеља Жита, млински и пекарски производи, тестенине и брзо смрзунта теста. Кондиторски производи 

VI недеља Алкохолна пића: нискоконцентрована и висококонцентрована. Безалкохолна пића: газирани и 

негазирани напици. Воћни, биљни, житни и вештачки напици. Кафа и чај.  Природна минерална 

вода. 

VII недеља Вино, виногорја у Србији и свету. Ракија. Воћне и житне ракије. Ароматизоване ракије. Пиво 

VIII недеља Тест I 

IX недеља Конзервисање намирница: физичкохемијски, хемијски и биолошки поступци. Конзервисање 

високим и ниским температурама 

X недеља Организација, набавка и чување намирница у угоститељству. Складиштење намирница. Промене 

намирница током чувања и припреме. Процес припреме и обраде хране 

XI недеља Микробиологија хране. Врсте микроорганизама и њихова идентификација. Санитарне мере и њихов 

значај. Услови за развој микроорганизама, фактори који поспешују или спречавају развој 

микроорганизама у храни. Путеви контаминације. Токсоинфекција и интоксикација. Чистоћа и 

санитетске мере у кухињи. Законска регулатива о здравственој исправности. 

XII недеља Квалитет намирница: појам. Испитивање квалитета намирница. Паковање намирница. Истицање 

нутриционистичке вредности намирница. Декларација произвођача. Употреба адитива. 

XIII недеља Примена HАCCP-а  у хотелијерству 

XIV недеља Објекат: Одржавање и чишћење, Програми чишћења, Системи контроле штеточина, Управљање 

отпадом, Праћење ефикасности 

XV недеља Тест II и одбрана семинарских 
 

Литература:   

1.  Сенадин Дураковић, Лејла Дураковић, Куглер: „Храна у угоститељству и њено чување“, Загреб, 2001.  

2. Шкрињар, М., Тешановић, Д.: „Примена HACCP у производњи и дистрибуцији хране“, Природно математички 

факултет, Нови Сад, 2007.  

3. Бем, З., Адамич, Ј.: „Микробиологија меса и производа од меса“, Технолошки факултет, Универзитет у Новом Саду, 

1991. 

4. Никетић-Алексић, Г.: „Технологија воћа и поврћа“, Београд (1988) 

Вереш, М.: „Основи конзервисања намирница“, Београд (1991) 

5. Завиша Бем, Јелисава Адамич: „Прехрамбена микробиологија“,Технолошки факултет, Нови Сад, 1991.  

Сенадин Дураковић: „Микробиологија хране“, Медицинска наклада, Загреб, 1991.   

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

         2 

Вежбе: 

     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:   Монолошка, дијалошка, комбинована метода 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  15   

вежбе  15 усмени испт – три питања    30 

2 колоквијума 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-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-upravljanje-otpadom
http://www.tehnologijahrane.com/standardi/codex-alimentarius-osnovni-principi-higijene-hrane#toc-praenje-efikasnosti


 

 

Студијски програми: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Основне струковне студије, први ниво студија 

Назив предмета: Менаџмент специјалних догађаја 

Наставник: др Ђорђе Д. Михаиловић, професор струковних студија 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је упознавање студената са основним техникама и активностима који су неопходни за планирање, промоцију, 

реализацију и евалуацију специјалних догађаја. 

Исход предмета  

Стицање основних знања у области менаџмента специјалних догађаја (научних скупова, конференција, спортских догађаја, 

семинара и др.). 

Садржај предмета 

Теоријска и практична настава 

Дефинисање специјалних догађаја. Карактеристике специјалних догађаја. Планирање специјалних догађаја. Планирање 

програма активности. Планирање кадровских ресурса. Логистичка подршка. Маркениншких активности. Финансирање 

догађаја. Безбедност и сигурност учесника догађаја. Правни аспекти са стране специјалних догађаја. Инфраструктурне 

потребе. Припрема документације. Техничка подршка. Елементи буџетске контроле. Извештавање током реализације. 

Активности након реализације догађаја. 

Литература:   

1. Андрејевић, А., Грубор, А. Менаџмент догађаја, Фабус, 2005. 

2. Јовановић, П., Управљање пројектима, Графослог, Београд, 1999. 

3. McDonell, I., Allen, J., O Toole, W., Bowdin, G. A. J., Events Management, Hospitality, leisure and tourism series, Elsevier 

Butterworth-Heinemann, 2001 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

         2 

Вежбе: 

     2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе:   монолошки метод, студија случаја, учење кроз заједнички рад на основу добијених задатака. 

Израда пројектних радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10   

учешће у стручно практичним вежбама   15 усмени испт    30 

пројектни задатак 25   

семинарски рад 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм: Менаџмент у туризму и угоститељству 

Врста и ниво студија: Студије првог нивоа; основне струковне студије 

Завршни рад 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: положени сви предмети са студијског програма предвиђени наставним планом и програмом. 

Циљеви завршног рада:  
Овладавање потребним знањима из одслушаних наставних предмета за решавање проблема везаних за Туризам и 

угоститељство. Припрема студената за рад у туристичко-угоститељским предузећима и организацијама, самосталну 

организацију и управљање предузећима истог типа, усавршавање студената за писање стручних радова и  наставак студија 

кроз специјалистичке струковне студије. 

 

Очекивани исходи:  
Након одбране завршног рада очекује се да струковни менаџер у туризму и угоститељству креативно и стваралачки 

примењује стечена знања у пракси пословања туристичко–угоститељских организација. Очекује се да студент буде 

оспособљен за самосталан и тимски рад у решавању менаџерских проблема везаних за туризам и угоститељство на свим 

нивоима управљања. 

 

Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области 

туризма. Општи садржај се формира појединачно, у складу са потребама које су обухваћене задатом темом завршног рада. 

Студент у договору са ментором припрема и израђује завршни рад у писменој форми у складу са предвиђеним стандардима 

Високе технолошке школе струковних студија – Аранђеловац. Студент припрема и брани писмени завршни рад јавно, пред 

комисијом у чијем саставу су ментор и два члана и у складу са предвиђеним стандардима.  

 

Методе извођења:  
Метод наставе и савладавање градива: ментор рада саставља задатаке студенту. Студент је обавезан да рад изради у оквиру 

задате теме која је дефинисана задатком рада. Током израде завршног рада, ментор може давати додатна упутства студенту, 

упућивати на одрећену литературу и додатно га усмеравати. У оквиру теоријског и практичног дела завршног рада студент 

обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из области теме 

завршног рада. У оквиру задате теме, студент по потреби врши и одређена мерења, испитивања, анкете и др. истраживања, 

ако је то предвиђено задатком завршног рада. Студент сачињава завршни рад и након добијања сагласности од стране 

комисије за оцену и одбрану, укоричене примерке доставља комисији. 

Све остале радње су дефинисане Правилником о правилима студирања ( од чл. 65-87). 

 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Рад може бити оцењен са оценом од 5 до 10  

-Активност на консултацијама за израду завршног рада – 10 поена 

- Израда и оцена рада – 50 поена 

- Презентација и усмена одбрана рада – 40 поена 

 
 


