
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основе хотелијерства (Т203) 
Наставник: Милан Д. Брадић 
Статус предмета: Обавезан заједнички предмет 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Формирање односа према хотелијерству као делатности од кључног значаја за развој туризма; схватање значаја 
хотелијерства за укупан друштвено-економски развој привреде одређене територије (места, региона, земље); разумевање 
тржишне димензије хотелијерства и нужности  различитих облика његовог испољавања у пракси, оспособљавање за 
менаџерске послове у хотелијерству, са посебним акцентом на сектор смештаја. 
Исход предмета  
Доприноси прихватању и разумевању хотелијерства као хетерогене и комплексне делатности која просторно и 
функционално интегрише различите услуге у јединствену целину. Стичу се фундаментална знања из области 
хотелијерства, као и оперативно-практична знања која пружају основ за даљу надоградњу у овој области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни појмови у хотелијерству 
Врсте услуга у хотелијерству 
Карактер рада и начин одвијања радних операција у хотелијерству 
Функције хотелијерства 
Хотелски производ – појам, структура и основне специфичности 

       Објекти хотелијерства – дефинисање, разврставање,систематизација, типизација 
   Категоризација угоститељских објеката за смештај – појам категоризације и категорије, критеријуми категоризације, 

приступи категоризацији, прописи о категоризацији 
Просторно-функционални аспекти пословања хотелијерства  
Практична настава  
Историјски осврт на развој домаћег и међународног хотелијерства.  
Упознавање са обимом и структуром међународног и домаћег хотелијерства. 
Елаборација теоријске наставе на бази анализа случајева из домаће и међународне хотелијерске праксе.  
Теренски рад – обилазак новосадских хотела; упознавање са основним типовима и категоријама објеката и основним 
критеријумима њиховог диференцирања 
Литература  

1. Косар Љ: (2008): Хотелијерство I – Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 
2. Косар Љ: (2008): Хотелијерство II – Висока хотелијерска школа струковних студија, Београд 
3. Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, 

разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање 
угоститељских објеката, (2012): Министарство финансија и привреде Републике Србије. 

Додатна литература 
1. Правилник о минималним техничким и санитарнохигијенским условима за уређење и опремање угоститељских 

објеката, (2010., 2012.): Министарство финансија и привреде Републике Србије 
2. Закон о туризму, (2009., 2010., 2011.); Министарство финансија и привреде Републике Србије.  
3. Правилник о минимално техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у 

домаћој радиности и у сеоском домаћинству (2010., 2012.): Министарство финансија и привреде Републике 
Србије. 

4. Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката и 
стандардима за категоризацију марина (2011.): Министарство финансија и привреде Републике Србије. 

 
Број часова  активне наставе                                                                                     4 (60) Остали часови:- 
Предавања:            
2 

Вежбе:   
 2   

Други облици 
наставе:  -  

Студијски 
истраживачки рад: -          

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, теренски рад, дискусије, консултације 

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   
 


