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Циљ предмета:  
Упознавање са саобраћајним системима који се користе у туризму и туристичком 
пословању, различитим видовима саобраћаја, саобраћајних средстава и алтернативним 
видовима превоза, и у вези са тим специфичним облицима туризма, који чине туристичку 
понуду једне дестинације.  
Исход предмета:  
Кроз теоријску и практичну наставу студенти се оспособљавају за рад у туристичким 
институцијама које се базе организацијом превоза, саобраћајним институтима и предузећима 
која истражују феномен путовања и кретања у туризму.  
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Усвајање знања из свих сегмената саобраћаја у туризму. Специфичности друмског, 
железничког, поморског, речног, језерског и авио саобраћаја и њихова улога и значај у 
туризму и различитим облицима туристичких кретања. Водичка служба у туризму, 
комуникациони системи у туризму, прописи у међународном саобраћају и превозу путника 
и пртљага, у наутичком туризму, о осигурању на путовањима. Саобраћајни системи. 
Глобални резервациони системи. Савремене тенденције у развоју саобраћаја и туризма.  
Практична настава: 
Обилазак саобраћајних музеја у Београду и осталим градовима Србије, као и 
колекционарских збирки старих превозних средстава. 
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Број часова  активне наставе                                                                 4 (60) Остали часови:- 
Предавања:           
2 

Вежбе:   2 Други облици 
наставе:  0 

Студијски 
истраживачки 
рад: 0          

Методе извођења наставе:  
монолошка метода, дијалошка метода, илустративно-демонстративна, хеуристички разговор, 
проблемска настава, групни рад 

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   
 


