
Студијски програм/студијски програми: Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Управљање заштићеним природним добрима (Т324) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владимир М. Стојановић, Giorgio Andrian 
Статус предмета: Изборни предмет за модуле Туризам и Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање везе између туризма и сложеносг система заштите природе. Оспособљавање студената 
кроз теоријски и практични рад да норме организације туризма заштићенх природних добара преточе 
у праксу.   
Исход предмета  
Савладавање знања и вештина које би омогућиле кандидатима да организују туризам у заштићеним 
природним добрима, да препознају шансе и претње туризма по заштићено природно добро, као и да 
остваре могућност финансирања заштите природе од стране туризма. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Заштита природе, Оснивање и значај заштићених природних добара, Уређење и организација 
заштићених природних добара, Врсте заштићених природних добара у Србији, Међународни статуси 
у заштити природе (резервати биосфере и светска баштина), Значај националних паркова за туризам, 
Туризам у преосталим заштићеним природним добрима, Дозвољени облици туризма у заштићеним 
природним добрима, Одрживи развој и туризам у заштићеним природним добрима, Туризам у 
влажним стаништима заштићеним по Рамсарској конвенцији, Заштићени објекти геонаслеђа и 
туризам, Позитивни примери туризма у заштићеним природним добрима из светске и домаће праксе. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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                                                                               4 (60) Остали 

часови: - Предавања: 
2 
 

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  писмени испит  
практична настава  усмени испит  
колоквијум-и  ..........  
семинар-и    
 


