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Циљ предмета 
Циљ предмета Туристичке регије Србије је упознавање са туристичко-географским положајем, природним и 
културно-историјским вредностима, материјалном основом, облицима туризма као и критеријуме сврсисходне 
поделе земље на туристичке регије и мање просторне целине које чине својим специфичностима саставне 
делове регија. Циљ је да се пратећи примењени методолошки модел утврде суштинске карактеристике сваке 
туристичке регије.   
Исход предмета  
Оспособљавање студената да упознају теоријски и практични аспект истраживања туристички релевантних 
елемената туристичке просторне целине. Прилагођавања процеса регионализације суштинским 
карактеристикама њеног туристичког функционисања. Упознавање са могућностима упознавања смисла 
хомогене и комплексне туристичке регије. Дилеме око опредељења за разматрање потенцијалних и 
афирмисаних туристичких регија. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Туристичко-географски положај Србије. Природне туристичке вредности. Рељеф као туристичка вредност. 
Клима као туристичка вредност. Хидрографија као туристичка вредност. Термоминерни извори. Језера. Реке. 
Биогеографске туристичке вредности. Културна добра као туристички ресурси. Материјална основа туризма. 
Промет туриста. Домаћи туристи. Страни туристи. Појам туристичке регије. Геотектонска подела планинских 
делова земље Туристичке афирмисане планине и места 1. Туристичке афирмисане планине 2. Туристички 
афирмисане планине 3. Појмовно одређење и развој бањског  туризма. Туризам Врњачке Бање, Сокобање, 
Нишке Бање и Матарушке Бање Туризам Буковичке бање, Врањска бања и др. Туризам у градовим Србије.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Упознавање са основама методолошког прилаза проблематике изучавања туристичких ресурса, материјалне 
основе, туристичке валоризације ресурса. Савладавање вештине примена метода и принципа туристичке 
регионализације државне просторне целине. Испитивање оптималних могућности поделе простора на 
туристичке регије у функцији најбољег савлађивања суштине туристичке регионализације. Диференцијација 
туристичке физиономије  изражена посредством поделе кроз специфичне комплексне просторне целине. 
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Број часова  активне наставе                                                                                                 5 (75) Остали часови- 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе:- Студијски истраживачки рад:- 

Методе извођења наставе 
Фронтални, индиректни облици, посебне врсте рада. Метода усменог излагања, метода разговара, текстуална 
метода, илустративно-демонстративна метода, картографска метода и др. Теренски рад уз самостално 
посматрање и истраживање туристички релевантних простора. Наставник зависно од потреба интервенише 
зависно од туристичких потенцијала простора и сложености простора. Похађање успутних рецептивних 
објеката, посматрање и бележење њихове структуре и технологије рада.  Самостално излагање о терену  уз 
контролу предметног наставника и асистента. 

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   
 


