ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 2017.
ДИПЛОМИРАНИ ТУРИЗМОЛОГ

1. Погранични прелаз Ватин налази се
између Србије и:
а) Бугарске
б) Румуније
в) Хрватске
г) Македоније
2. Рајкова пећина налази се у:
а) западној Србији
б) источној Србији
в) југозападној Србији
г) јужној Србији
3. Обедска бара је напуштени меандар
реке:
а) Тисе
б) Дунава
в) Бегеја
г) Саве

4. Туристичка манифестација “Хомољски
мотиви” одржава се у:
a) Сокобањи
б) Кучеву
в) Бору
г) Неготину
5. Туристичко насеље “Сунчани врхови”
налази се на:
а) Златибору
б) Златару
в) Копаонику
г) Тари
6. Јошаничка бања се налази у подгорини:
а) Копаоника
б) Чемерна
в) Столова
г) Голије
7. Манастир Студеница је саграђен у:
а) IX веку
б) XI веку
в) XII веку
г) XIV веку
8. Смедеревску тврђаву подигао је:
а) цар Душан
б) деспот Стефан Лазаревић
в) деспот Ђурађ Бранковић
г) краљ Драгутин

9. Јавне површине- паркови, плаже,
скијалишта и др. спадају у:
а) директне рецептивне капацитете
б) индиректне рецептивне
капацитете
в) директне комуникативне факторе
г) индиректне комуникативне
факторе
10. Одмори су путовања која трају:
а) 6 и више дана
б) 7 и више дана
в) 8 и више дана
г) 10 и више дана
11. У оквиру међународног ланца Хајат,
објекти средње величине намењени
пословним људима су:
а) „Hyatt Place”
б) „Hyatt Regency”
в) „Park Hyatt”
г) „Hyatt resorts”
12. У угоститељству, послуживање топлих
и хладних јела, пецива и посластица
спада у:
а) послове производног карактера
б) послове услужног карактера
в) послове трговинског карактера
г) послове организационог
карактера
13. Према критеријуму величине, мали
хотели имају до:
а) 20 соба
б) 50 соба
в) 100 соба
г) 120 соба
14. Највиша категорија код кампа као
угоститељског објекта је:
а) 2 звездице
б) 3 звездице
в) 4 звездице
г) 5 звездица
15. Под ценом пансиона, односно
полупансиона, подразумева се цена те
услуга у трајању најмање:
а) 2 дана
б) 3 дана
в) 5 дана
г) 7 дана

