
Студијски програм/студијски програми: Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Рурални туризам (Т336) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Кристина Т. Кошић 
Статус предмета: изборни предмет за све модуле 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање сазнања о сложености система руралног  туризма, као и овладавање знањем за 
организацију истог у погодним дестинацијама Србије (Војводина, западна Србија, источна 
Србија). 
Исход предмета  
Савладавање основних теоријских знања из руралног туризма, као и практичних примера из 
најважнијих европских дестинација (Велика Британија, Француска, Италија, Аустрија) у циљу 
квалитетнијег управљања сеоским туризмом у Србији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, дефиниција и карактеристике руралног туризма; Туризам и рурална подручја; Природно 
окружење и аутентична култура у руралном туризму; Рекреативне активности у руралном 
туризму, Туристичке потребе и профил туриста у руралном туризму, Улога локалне заједнице у 
руралном туризму, Туристичко уређење руралног простора, Међузависност руралног туризма и 
пољопривреде, Гастрономска понуда у руралном туризму, Квалитет услуга у руралном 
туризму, Модели финансирања руралног туризма, Значај националних и међународних 
организација у руралном туризму. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа наведене проблематике кроз конкретне податке. Анализа стања руралног туризма у 
Србији, као и вршење компарације руралног туризма Србије са земљама које већ имају развијен 
рурални туризам, како би се установили фактори конкурентности Србије као дестинације 
руралног туризма.  
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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 усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна 
метода уз коришћење компјутера и видео пројектора. 

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   
 


