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Циљ предмета 
Да се студенти непосредно упознају са основним природним и друштвеним актрактивностима за развој туризама у 
Војводини. Посебан циљ је упознавање са актуелним стањем у туристичкој, ловно туристичкој, хотелијерској и 
гастрономској  привредној делатности. 
Исход предмета  
Студенти имају сазнање о основним природним и друштвеним туристичким атрактивностима, као и појединим 
представницима туристичке, ловно туристичке, хотелијерске и гастрономске привредне делатности са којом ће се сусретати 
и сарађивати у току и након завршетка студија. 
Садржај предмета 
Итинерер теренских вежби пружа могућност студентима да се под вођством професора и асистената, односно њиховог 
излагања на терену упознају са квантитативним, квалитативним карактеристикама материјалне базе туризма Bојводине, а 
тиме и са суштином и функцијом ове компоненте туристичке понуде. У оквиру тога на терену ће се сусрести са објектима 
хотелијерства и то како са основним (хотели, мотели) тако и са комплементарним (кампинг, разна одмаралишта, домови 
разних врста и др.), ресторатерства (објекти са простим и сложеним видовима услуга), комуникационим факторима (општа 
и посебна саобраћајна мрежа), туристичком инфраструктуром у ширем смислу (паркови, шеталишта, видиковци, конгресни 
објекти и др.), туристичком супраструктуром (трговинском мрежом, мрежом занатских радњи и другим привредним 
објектима у функцији туризма).  
Први дан: Посета ВУ „ Карађорђево “. Обилазак и разгледање музеја коњарства, ергеле, хиподрома и ловишта. Обилазак 
насеља Бача (Фрањевачки самостан, остаци турског купатила, Бачка тврђава). Посета манастиру Бођани (XII век). Обилазак 
комплекса бање Бање Јунаковић. Обилазак града (Катедрала, зграда некадашње Бач-Бодрошке Жупаније). Посета галерији 
Милана Коњовића. Други дан: Обилазак спортско-рекреативног центра „Криваја“, Бачке Тополе и посета Ергели „ 
Зобнатица “. Разгледање центра града Суботице. Обилазак Палићког језера и пака. Одлазак на разгледање „Рокиног 
салаша”, смештеног на обалама Лудашког језера. Посета и обилазак бање Кањижа. Посета Кикинди. Обилазак суваче, 
фосила мамута у кругу Курије, Народног музеја, Градске куће, цркве Св. Николе. Трећи дан: Посета и обилазак Бање 
Русанде, а потом одлазак до Зрењанина. Разгледање центра града. Жупанијска зграда, зграда Народног позоришта, Српска 
православна успенска црква, Римокатоличка и Реформаторска црква, Зграда суда. Посета Народном музеју. Након тога је 
обилазак дворца “Ечка “ и Царске Баре. Вожња бродом старим током Бегеја. Обилазак Белог Блата, уз посету етно 
дворишту и организовање етно часа. Посета Галерији наивног сликарства у Ковачици. Обилазак манастира Месић и одлазак 
до Вршачке куле. Четврти дан: Обилазак Белоцркванских језера, а потом и Старе Паланке (ушће Нере у Дунав, завршетак 
канала Дунав – Тиса –Дунав). Посета Пећинцима (Јеремија - Српски музеј хлеба) и Купинову. Облизак Етно куће, цркве Св. 
Луке, средњовековног града и манастира Купиник. Одлазак до Обедске Баре. Обилазак и еко-час о специјалном резервату 
природе. Обилазак термалне бање Врдник и посета манастиру Раваница 
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• Одговарајућа литература за припрему семинарског рада у односу на изабрану територију или предузеће. 
Број часова  активне наставе                                                                                                                3(45) Остали часови: - 
Предавања: - 
 

Вежбе: - Други облици наставе: 
3 

Студијски 
истраживачки рад:0 
 

Методе извођења наставе 
- теренска осматрања 
- метод практичног извођења радних операција у објектима 
- непосредно посматрање географске стварности, истраживачки разговор, наставни разговор, излагање, објашњавање, 
описивање наставника и слично. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 
активности у току извођења теренске 
наставе 

0-100 

 


