
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ
Катедра

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-001-1-8,0-4-2-0 Обавезни I 8
Наставник/ -ци
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

4 2 0 4*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
60 + 30 + 0 = 90 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 2*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

103,64 + 51,82 + 0 = 155,46 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

90 h + 155,46 h = 245,46 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти  ће стећи знање о основним категоријама и законима савремене робне привреде,
тржишnом  механизму и његовим функционисањем,  основним дохоцима (профит, најамнина, камата, дивиденда, рента),
као и о променама у производној и тржишној структури савремене робне привреде, те са основним макроекономским
проблемима (економске функције државе и економска политика државе, циклично кретање робне привреде,
интернационализација производње и капитала, глобализација и сл.).

Условљеност Није условљено
Наставне методе Предавања, вежбе, презентације, анализа случаја, семинарски рад

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Економија као наука и основна економска питања
Економски избор и координација одлука
Привреда, привређивање и производња
Тржишна економија – принципи и институти
Тржишни механизам и тржишна равнотежа
Фактори производње и факторска тржишта
Тржишне структуре и концентрација тржишта
     Први колоквијум
Економија екстерналија, информација и ризика
Мерење економске активности ДБП
Агрегатна тражња и агрегатна понуда АС и АД криве
Економске политике, девизни курс и инфлација, порези и порески систем
Повезаност тржишта робе и тржишта новца ИС и ЛМ криве
Међународне економске везе и вањско економска политика, платни биланс

Други колоквијум
Обавезна литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Б.Ђерић и М. Ребић Основе економије – ауторизована скрипта, Источно Сарајево:
Економски факултет 2008

Н. Грегори Манкју Принципи економије, Београд: Економски факултет 2006
Допунска литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)
Мирољуб Лабус Основи еконимије, Београд: Правни факултет; 2006

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10%
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум 25 25%
нпр. тест/ колоквијум 25 25%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 40 40%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета ОСНОВЕ МАТЕМАТИКЕ ЗА ЕКОНОМИСТЕ
Катедра

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-002-1-8,0-4-2-0 Обавезни I 8
Наставник/ -ци доц. др Валентина Тимотић
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

4 2 0 4*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
60 + 30 + 0 = 90 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 2*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

103,64 + 51,82 + 0 = 155,46 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

90 h + 155,46 h = 245,46 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће:
- се упознати студенте са математичким алатом потребним за разумијевање микроекономских и акроекономских модела
пронаћи инверзну матрицу,
- бити способни извршити анализу функције једне реалне промјенљиве и знати њену примјену у економији
- бити способни извршити анализу функције двије реалне промјенљиве и знати њену примјену у економији

Условљеност Није условљено
Наставне методе Предавања, вежбе, презентације, анализа случаја, семинарски рад

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Детерминанте. Матрице и операције са матрицима.
Инверзна матрица. Матричне једначине.
Нехомоген систем линеарних једначина и методе рјешавања.
Хомогени систем линеарних једначина и методе рјешавања.
Појам функције једне реалне промјенљиве. Дефиниционо подручје, нуле, знак, парност. Графици
елементарних функција.
Појам извода функције. Локални екстрем, превојне тачке, конвексност и конкавност функције.
     Први колоквијум
Графици функција.
Функција понуде и потражње, функција трошкова, прихода и добити.
Еластичност економских величина.
Диференцијални рачун функције двије реалне промјенљиве. Појам и изналажење парцијалних извода
првог и другог реда.
Тотални диференцијални рачун првог и другог реда.
Екстрем функције двије реалне промјенљиве. Условни екстрем функције двије реалне промјенљиве.
Функција производње и задовољства потрошача. Динамичка анализа процеса са двије пројенљиве.

Други колоквијум
Обавезна литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Благота Лучић Математика, Завод за уџбенике и наставна средстава И.
Сарајево, 2006

Радомир Живковић Математика за економисте. Скрипта, Економски факултет С.
Сарајево 1999

Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Alpha C. Chiang Основне методе математичке економије, Мате,  Загреб 1994

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум 45 45%
нпр. тест/ колоквијум 45 45%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 10 10%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ
Катедра

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-003-1-7,0-3-2-0 Обавезни I 8
Наставник/ -ци Доц. др Бојан Ћорлука
Сарадник/ - ци Милица Шиљак, асистент

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 2 0 3*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 30 + 0 = 75 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 2*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

72,73 + 51,82 + 0 = 124,55 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

75 h + 124,55 h = 199,55 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће :
- разумијети базичне појмове и процесе у оквиру социологије
- бити оспособљени за примјену темељних сазнања на специфичном туристичком систему
- бити упознати са аналитичким елементима развоја туризма и друштвених промјена у савременом туризму
- примјењивати стечено знање при разликовању различитих развојних фаза и етапа одређене социолошке појаве

Условљеност Није условљено
Наставне методе Предавања, вежбе, презентације, анализа случаја, семинарски рад

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Развој социолошког погледа на свијет
Култура и друштво
Породица и брак
Раса, етницитет и миграције
Класа, стратификација и неједнакост
Сиромаштво, социјална заштита и друштвена изопштеност
     Први колоквијум
Модерне организације
Рад и економски живот
Слободно вријеме и град
Индустрија забаве, забавни паркови и дизнилендизација
Патолошке појаве и туризам
Спорт и туризам
Вјерски туризам

Други колоквијум
Обавезна литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)
Гиденс, Е. Социологија, Београд: Економски факултет 2007

Рајковић, Љ. Социологија туризма, Београд: Географски факултет 2010
Допунска литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)
Хараламбос, М., Холборн, М. Социологија: теме и перспективе, Загреб: Голден маркетинг 2002

Чомић, Ђ. Социологија туризма, Београд: Виша хотелијерска школа 2002
Врста евалуације рада студента Бодови Проценат

Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10%

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 5 5%
нпр. студија случаја – групни рад

нпр. тест/ колоквијум 20 20%
нпр. тест/ колоквијум 20 20%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 45 45%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Катедра

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-003-1-7,0-3-2-0 Обавезни I 8
Наставник/ -ци Ања Ђурановић, мр
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 2 0 3*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 30 + 0 = 75 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 2*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

72,73 + 51,82 + 0 = 124,55 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

75 h + 124,55 h = 199,55 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти  ће :
-стећи основна знања из граматике енглеског језика и опште терминологије (вокабулар, изговор, правопис)
-бити оспособљен да користи знања и вјештине у одређеним ситуацијама које подразумијевају општу и општу пословну
комуникацију, усмену и писмену.
-бити способан да уочи сличности и разлике међу културама и да развија међукултурну компетенцију.

Условљеност Није условљено
Наставне методе Интерактивна настава, говорне вјежбе, самостални задаци

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

WELCOME, be: present simple, questions, prepositions
NUMBERS, wh-questions, plurals, prices, food
WORK, present simple, decimals, daily routine verbs
INFORMATION, can/can't, could, possessive adjectives, 's and of, simple email language
PLACES, there is/are, need, imperative, adjectives, business facilities
ACTION, adverbs of frequency, present sontinuous, gerund, sports and leisures
Први колоквијум
MEETING ,prepositions awith time and dates, present cont, for future arangements, would like to, travel language
REPORTING, past simple-regular verbs and irregular verbs, holidays
COMMUNICATION, past simple-cont. Decisions and offers, telephone expressions
PROGRESS, comparatives, superalatives,
PLANS, Future Simple Tense and going to, have got, hotel language
SALES, adverbs, much/many, shopping language.
Припрема за ТЕСТ 2
Други колоквијум

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Mark Ibbotson, Bryan Stephens, Business Start-Up 1-Student's Book, Cambridge University Press,
Cambridge 2007.

Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University  Press, Cambridge 2012
Допунска литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)
Општи и стручни рјечници по избору

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

присуство предавањима 10 10%
домаћи рад/ пројекат/ есеј 10 10%

. тест/ колоквијум 1 30 30%
тест/ колоквијум 2 30 30%

Завршни испит
 усмени 20 20%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.

http://:@ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА
Катедра Катедра за теоријску економију

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-005-2-9,0-4-3-0 Обавезни II 8
Наставник/ -ци доц. др Горан Балотић
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

4 3 0 4*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
60 + 45 + 0 = 105 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 3*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

103,64 + 77,73 + 0 = 171,37 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

105 h + 171,37 h = 276,37 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће бити оспособљени да :
- схвате теоријске основе туризма
- разумију  основне факторе, принципе и организацију туризма
- разумију природу и разноврсност утицаја туризма на економију и окружење
- схвате међузависност различитих сектора који чине туристичку индустрију
- презентују сопствене идеје о туризму

Условљеност Није условљено
Наставне методе Предавања, вежбе, презентације, анализа случаја, семинарски рад

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Теоријске основе економике и организације туризма
Карактеристике туризма као привредне дјелатности
Друштвени и економски значај туризма
Организација туризма и основи туристичке политике
Туристичко тржиште и његове карактеристике
Истраживање туристичког тржишта
       Први колоквијум
Туристичка пропаганда
Карактеристике и перспективе развоја међународног туризма у свијету
Положај и перспективе Европе у међународном туризму
Карактеристике развоја туризма земаља у окружењу
Карактеристике развоја туризма у БиХ
Планирање развоја туризма
Специфични облици туризма
     Други колоквијум

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Зечевић, Бојан;Унковић, Слободан  Економика туризма, ЦИД Економског факултета Београд. 2014 1-450

Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 5 5%
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10%

нпр. студија случаја – групни рад 10 10%
нпр. тест/ колоквијум 25 25%
нпр. тест/ колоквијум 25 25%

активност 5 5%
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 20 20%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија II година студија
Пун назив предмета ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА
Катедра Катедра за географију

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-006-2-7,0-3-2-0 Обавезни II 8
Наставник/ -ци Проф. др Горан С. Јовић, редовни професор
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 2 0 3*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 30 + 0 = 75 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 2*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

72,73 + 51,82 + 0 = 124,55 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

75 h + 124,55 h = 199,55 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти  ће у основном бити :
- оспособљени за разумевање сложених и хетерогених просторниох аспеката туризма;
- примену одговарајућих знања у даљем развоју теорије туризма и њиховог школовања;
- решавање одређених друштвених задатака и проблема у планирању, уређењу и менаџменту развоја туризма на
дестинацијама.

Условљеност За приступ  завршном усменом испиту треба остварити најмање 26 бодова тј. успешно реализовати најмање 26% од
предвиђених предиспитних обавезамх

Наставне методе Предавања, вежбе, презентације, анализа случаја, семинарски рад

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Уводни део: савремени трендови развоја туризма у свету
Дефинисање основних појмова у туристичкој географији
Просторна детерминанта туризма
Простор – оквир и циљ туристичких кретања
Генеративни потенцијал емитивних регија
Атрактивни потенцијал рецептивних регија
 Интеррегионални туристички токови
     Први колоквијум
Систематизација и структура туристичких просторних јединица
Туризам као агенс трансформације простора
Опште и просторно планирање туризма
Туризам и заштита животне средине
Управљање туристичким простором – туристичком дестинацијом
Туристички потенцијали Републике Српске

Други колоквијум
Обавезна литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Горан С. Јовић Општа туристичка географија, Завод за уџбенике и наставна
средства, Источно Сарајево 2006. 5-156 ст; 187-256 ст.

Ђорђе Чомић, Горан С. Јовић, Иван
Б. Поповић Основе туризма, Филозофски факутет, Пале 2008. 83-103 ст; 109-124 ст; 130-

137 ст.
Допунска литература

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Горан С. Јовић Туристички потенцијали Републике Српске, Скрипта предавања,
Економски факултет, Пале 2018. 0-23 ст.

Евентуална друга допунска литература препоручује се на
предавањима и консултацијама

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

 присуство предавањима/ вјежбама 5 5%
позитивно оцјењен сем. рад 5 5%

студија случаја – групни или појединачни рад 10 10%
 тест/ колоквијум 10 10%
 тест/ колоквијум 10 10%

активност у настави (нпр. реферати и сл.) 5 5%
домаћи задатак 5 5%

Завршни испит
 завршни испит (усмени) 50 50%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета ОСНОВЕ СТАТИСТИКЕ И ДЕМОГРАФИЈА
Катедра

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-007-2-7,0-3-2-0 Обавезни II 8
Наставник/ -ци Проф др. Емина Ресић
Сарадник/ - ци мр Младен Фулурија, виши асистент

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 2 0 3*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
45 + 30 + 0 = 75 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
4*15*1,73 + 2*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

72,73 + 51,82 + 0 = 124,55 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

75 h + 124,55 h = 199,55 h = Uopt

Исходи учења

Студент ће након положеног испита моћи:
-дефинисати, израчунати и интерпретирати основне статистичке показатеље у једнодимензионалној дескриптивној статистици.
- разумјети модел и практично примијенити регресионо корелациону анализу.
- разумјети појам и примјенити моделе за анализу временских низова.
- разумјети појмове и кроз конкретне примјере оцијенити интервале повјерења и провести статистичке тестове.
- разумјети теоријске концепте који се односе на становништво и самостално интерпретирати налазе различитих студија о демографским

појавама и процесима
- анализирати и компарирати податке из релевантних извора као што су попис и регистар становништва, витална статистика, анкете итд

Условљеност Није условљено
Наставне методе Предавања, вежбе, презентације, анализа случаја, семинарски рад

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

Статистика и статистичка истраживања. Статистичке варијабле.
Анализа емпиријских дистрибуција фреквенција и графичке презентације
Дескриптивна статистика - мјере централне тенденције
Дескриптивна статистика – мјере варијабилитета и облика дистрибуције
Регресиона и корелациона анализа
Анализа временских серија: индексни бројеви
     Први колоквијум
Анализа временских серија: тренд
Вјероватноћа и теоријске дистрибуције вјероватноћа
Узорковање и интервали повјерења
Статистички тестови
Демографија. Становништво: значај и карактеристике
Структуре становништва. Кретање становништва
Пројекције становништва
      Други колоквијум

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Dragović, V. Statistika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Istočno Sarajevo 2008
Breznik, D. Demografija – analiza metodi i modeli , Naučna knjiga, Beograd 1980
Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Lovrić, M., Komić, J., Stević, S Statistička analiza – metodi i primjena, 2. izdanje, Narodna i
univerzitetska biblioteka RS 2017

Somun-Kapetanović, R. Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Ekonomski fakultet, Sarajevo 2014
Mladenović, D., Đolević, V., Šoškić, D., Ekonomska statistika, Ekonomski fakultet, Beograd 2010

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

нпр. присуство предавањима/ вјежбама
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум 35 35%
нпр. тест/ колоквијум 35 35%

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 30 30%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.



УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Економски факултет Пале

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

I циклус студија I година студија
Пун назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Катедра

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS

ЕФП-1-1-ТХ-03-1-008-2-7,0-5-0-0 Обавезни II 8
Наставник/ -ци Ања Ђурановић, мр
Сарадник/ - ци

Фонд часова/ наставно оптерећење (седмично) Индивидуално оптерећење студента (у сатима
семестрално)

Коефицијент студентског
оптерећења So1

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So

3 2 0 3*15*1,4 2*15*1,4 0*15*1,4 1,73
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)

X*15 + Y*15 + Z*15  = W
75 + 0 + 0 = 75 h

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
5*15*1,73 + 0*15*1,1,73 + 0*15*1,73 = T

129,55 + 0 + 0 = 129,55 h
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално

75 h + 129,55 h = 204,55 h = Uopt

Исходи учења

Након завршеног процеса учења студенти ће :
-обновити и проширити знања из граматике енглеског језика и опште, али и стручне терминологије (вокабулар, изговор,
правопис)
-бити оспособљен да користи знања и вјештине у одређеним ситуацијама које подразумијевају општу и општу пословну
комуникацију, усмену и писмену.
-бити способан да уочи сличности и разлике међу културама и да развија међукултурну компетенцију.
-да презентује себе кроз основне пословне форме попут резимеа и пропратног писма

Условљеност Није условљено
Наставне методе Интерактивна настава, говорне вјежбе, самостални задаци

Садржај предмета по
седмицама

Недеља I
Недеља II

Недеља III
Недеља IV
Недеља V

Недеља VI
Недеља VII

Недеља VIII
Недеља IX
Недеља X

Недеља XI
Недеља XII

Недеља XIII
Недеља XIV
Недеља XV

INTRODUCTIONS, Present Simple, Questions, Understanding a menu
TEAMWORK, Present Continuous, Gerund, Likes and dislikes
CHOICES, Adjectives and comparison, Travel recommendations
EXPERIENCE, Past Simple Tense, Describing products
ARRANGEMENTS, Future Simple Tense and future, Tourist information
OBJECTIVES, Conditional 1, Reservations
Први колоквијум
SUCCESS, Present Perfect Tense vs past Simple Tense, Career history
MEDIA, Review of tenses, Economic indicators
STRATEGY, Passive voice, Website language
SOLUTIONS, Conditional 2, Travel problems
TRANSPORT, Prepositions, Modals, Accommdation and facilities, Entertainment
AGENDAS, Time clauses, Reported Speech, Polite phrases, Small talk
Припрема за ТЕСТ 2.Revision: Units 7-12.
Други колоквијум

Обавезна литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Mark Ibbotson, Bryan Stephens, Business Start-Up 2-Student's Book, Cambridge University Press,
Cambridge

2007.

Поповић Љ. и  Мирић В. Граматика енглеског језика са вежбањима, Завет, Београд, сва
издања

2001

Допунска литература
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до)

Murphy, R. English Grammar in Use, Cambridge University  Press, Cambridge 2012
Општи рјечници по избору

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат
Предиспитне обавезе

присуство предавањима 10 10%
домаћи рад/ пројекат/ есеј 10 10%

 тест/ колоквијум 1 30 30%
тест/ колоквијум 2 30 30%

Завршни испит
 усмени 20 20%

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

УКУПНО 100 100 %
Web страница http://ekofis.ues.rs.ba/sr-yu/i-ciklus-studija/nastavni-planovi/sp-turizam-i-hotelijerstvo/6183-sp-turizam-i-hotelijerstvo-od-202021-godine.html

Датум овјере 1422/20 од 4.9.2020. године
* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно

1Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин:
а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и
објашњење.
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење.


