
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Туризам и одрживи развој (Т314) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Владимир М. Стојановић 
Статус предмета: Заједнички обавезни предмет 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање сложене везе између туризма и животне средине, кроз развој одрживог 
туризма, који би морао да омогући подстицање позитивних и минимизирање негативних утицаја на 
средину, као и оспособљавање студената да уводе теоријске норме одрживог развоја у праксу 
туристичке делатности. 
Исход предмета  
Способност студената да у практичним ситуацијама делују на начин који ће спречити деградацију 
животне средине од стране туристичке делатности, као и разумевања сложеног система утицаја на 
животну средину (еколошки, економски, социјални). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање основних појмова (туризам, екологија, заштита животне средине, одрживи развој); Веза 
туризма са животном средином; Планирање туризма и животна средина (носећи капацитет, границе 
прихватљивих промена, еколошка процена утицаја, зонирање туризма, етички кодекси); Заштићена 
природна добра и туризам; Врсте заштићених природних добара и туризам; Одрживи развој туризма 
у заштићеним природним добрима; Екотуризам (дестинација екотуризма, екотуризам и локалне 
заједнице, политика екотуризма); Однос туризма и одрживог развоја; Стратегија одрживог туризма; 
Индикатори одрживог туризма. 
Практична настава: Утврђивање теоријских поставки и постизање већег степена њиховог 
разумевања кроз наставу која је заснована на анализи студија случајева. Припрема за израду 
семинарског рада.  
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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 
Метода дијалога као пут за успостављање критичког односа према проблемтици, посматрање и 
сагледавање актуелног стања у туристичким дестинацијама, анализа и синтеза стања, бележење 
података о актуелним информацијама (нпр. на Интернету). 

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   
 


