
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Право у туризму (Т202) 
Наставник: др Драго Љ. Дивљак  
Статус предмета: Обавезан предмет за модуле Туризам и  Хотелијерство 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  Нема  
Циљ предмета je стицање теоријских и практичних знања о правном регулисању туристичке делатности уопште, 
а нарочито о правним аспектима пословања у туризму,  туристичким пословима и сродним пословима и 
категоријама који прате и омогућавају  њихову реализацију. Предмет се базира  на проучавању домаћих и 
међународних  извора права у туризму, при чему се осим управног права у туризму, посебно анализира пословно 
право у туризму. Пословним правом у туризму се проучавају сви именовани и неименовани правни послови из 
ове области. Посебна нагласак је дат на изучавању инструмената плаћања у туризму. 
Исход предмета  
Након положеног предмета студент стиче основна знања о правним оквирима туристичке делатности и 
туристичких послова, неопходних за самосталан рад, како у агенцијском типу пословања, тако и за рад у 
привредним туристичким предузећима, тј, привредним друштвима. Од  њега се очекује да  је овладао  
способностима и вештинама за правни аспект рада у туризму, посебно области туристичких уговора и 
инструмената плаћања.   
Садржај предмета  
Теоријска настава  
Појам и предмет. Метод. Општи појмови о праву. Стварна права и уговори. 
Општа начела и обележја. Извори права. Национални извори права.. Међународни извори права. Акти и институције 
Европске уније у туризму. 
Угоститељска и туристичка делатност. Правно-формална организација туризма. Субјекти права. Права и обавезе 
државе у туризму. Права и обавезе других субјеката.  
Правне форме обављања туристичке делатности. Предузетник. Привредна туристичка друштва. 
Правни послови из области туризма. Уговор о хотелским услугама. Уговори  угоститељским услугама. Уговор о 
организовању путовања. Уговор о ангажовању угоститељских капацитета. Уговор о временском коришћењу 
угоститељских објеката. Уговор о франшизингу. Инструменти плаћања у туризму.  
Практична настава  
Обука за практичан рад у области туристичких послова и инструмената плаћања. Симулација практичног 
поступања на конкретним примерима. Упознавање и анализа конкретних законских текстова и других извора 
права, као и  уговора и формулара из дате области. 
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Број часова  активне наставе                                                                                3 (45) Остали часови:- 
Предавања:           3 Вежбе:   -   Други облици 

наставе:  - 
Студијски 
истраживачки рад: -          

Методе извођења наставе 
Метода усменог излагања. Интерактивна метода. Припрема студената на основу унапред дате литературе. 
Презентација материје у писменом и електронском облику.  Постављање питања и разговор о датој теми. Анализа  
законских текстова и других извора права, као и практичних примера.    

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   

 


