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 Студијски програми другог циклуса се реализују у току једне школске године тј. 

два семестра, а завршавају се израдом завршног рада. Предмети по типу се дијеле на 

обавезне и изборне. Студијски програми се састоје од 4 обавезна студијска предмета и 3 

изборна предмета. Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским 

системом преноса бодова  и то у распону од 5 до 9 бодова. Завршни рад носи 15 бодова 

који улазе у бодове последњег семeстра. 

 
Студијски програм другог циклуса: Туризам и хотелирество 

Шифра 

предмета 

Назив предмета Број сати Семестар ECTS 

бодови 

Обавезни предмети студијског програма 

ОСП01 Методологија НИР-а 30+15 1 9 

ТИХОСП01 Маркетинг услуга 30+15 1 7 

ТИХОСП02 Менаџмент туристичких дестинација 30+15 1 7 

ТИХОСП03 Туристичка политика и развој  30+15 1 7 

Туризам (бирају се два, један је обавезан) 

Обавезни предмет групе предмета Туризам 

ТИХОСП04 Основе туристичке валоризације 30+15 2 5 

Први изборни предмет групе предмета Туризам (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП01 Управљање пројектима у туризму 30+15 2 5 

ТИХИСП02 Принципи и методи туристичке 

регионализације 

30+15 2 5 

Други изборни предмет групе предмета Туризам  (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП03 Планирање и организација догађаја 30+15 2 5 

ТИХИСП04 Понашање потрошача у туризму 30+15 2 5 

Хотелијерство (бирају се два, један је обавезан) 

Обавезни предмет групе предмета Хотелијерство 

ТИХОСП05 Менаџмент хотела 30+15 2 5 

Први изборни предмет групе предмета Хотелијерство (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП05 Управљање финансијама хотела и 

буџетирање 

30+15 2 5 

ТИХИСП06 Статистика у туризму и хотелијерству 30+15 2 5 

Други изборни предмет групе предмета Хотелијерство (бира се један од два предмета) 

ТИХИСП07 Организационо понашање у 

хотелијерству 

30+15 2 5 

ТИХИСП08 Дигитални маркетинг и друштвени 

медији у туризму и хотелијерству 

30+15 2 5 

Студијски програм Туризам и хотелирество 

ИЗР01 Израда и одбрана мастер рада  2 15 

 УКУПНО:   60 

 

Други циклус (једногодишњи дипломски академски студиј) траје два семестра са 

укупно 60 ЕЦТС бодова. Организоваће се као студиј са образовањем у сједишту на 

Економском факултету Пале.  

Настава се одвија кроз теоријска предавања, практичне вјежбе, консултације, 

анализу студија случајева, припрему семинарских радова, обавезну студијску праксу, 

студијска путовања и др. 

Студијски програм стимулише учешће студената у научноистраживачком раду и 

укључивање студената у рад на пројектима заједно са наставним кадром, такође омогућава 

и практична самостална истраживања и развој пословних вјештина. 
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Обавезни предмети студијаког програма Туризам и хотелијерство 
 

Пун назив МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

Скраћени назив   Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Обавезни 1 9 30 15  

Шифра предмета ОСП 01 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми: 
Други циклус студија (мастер): обавезан предмет за све студијске програме 

Условљеност другим предметима:Завршен први циклус студија 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења: 
- Да студенти савладају основне и специфичне параметре израде научно-истраживачких рада  

- Да се студенти оспособе да самостално израђују научно-истраживачке радове по свим 

критеријима неопходним за валоризовање научног рада 

Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Бранислав Машић, редовни професор, Менаџмент, на неодређено вријеме , 

Проф. др Младен Ребић,  ванредни професор, Теоријска економија,  на неодређено вријеме  

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Теорија и елементи теорије науке 

2 Научна дјелатност и научно истраживање 

3 Научна и стручна дјела 

4 Методологија и методи научног истраживања 

5 Технологија научног истраживања 

6 Писање,обрада и рецензија научног и стручног дјела 

7 Научни потенцијал 

8 Први парцијални испит 

9 Магистериј и  стицање доктората наука 

10 Научници и истраживачи,наставници и сарадници и академици 

11 Законодавна пракса и регулација науке 

12 Закони о високом образовању,науци и научноистраживачком раду у БиХ 

13 Евалуација доприноса науке привредном развоју БиХ 

14 Основни научни изазови у 21.вијеку 

15 Мјесто науке у стратегији развоја БиХ,Србије и ЕУ до 2020. 

16 Статус и проблеми економске науке у БиХ 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=9/30=0,30 

Недјељно оптерећење: 

=0,30 x40 сати=12 сати 

У семестру:Укупно оптерећење за предмет: 

9 кредита x 30 сати/кредиту=270 сати 

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15), 

Континуална провјера знања: 10 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 210 сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе 

Литература: 
1.Šušnjić Đ., Metodologija, Čigoja štampa, Beograd, 2007. 

2.Zelenika R., Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, EF Rijeka,2000. 

3.Filipović M, Metodologija znanosti i znanstvenog rada, Svjetlost Sarajevo, 2004. 

4.Macrone M., Heureka,Mozaik knjiga, 2007. 

5.Doran Ch., A History of Knowledge, 1991. 

6.Horgan J., Kraj znanosti, Naklada JiT., Zagreb2001. 

7.Kuba Li, Koking DŽ., Metodologija izrade naučnog teksta, CID, Podgorica,2003. 

8.Pravopis srpskog jezika, školsko izdanje, I.Sarajevo,2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив МАРКЕТИНГ УСЛУГА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Обавезни 1 7 30 15  

Шифра предмета ТИХОСП 01 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:Други циклус студија, Туризам и хотелијерство  

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења: 
Упознати студенте са основним карактеристикама и проблематиком појмом  услуга, да могу  

идентификовати  основне  трендове  у  развоју  услужног  сектора, анализирају понашање 

потрошача у процесу куповине услуга, анализирају основне елементе стратегије развоја дугорочних 

односа с потрошачима у услужном сектору и упознају се са специфичностима иновација у сектору 

услуга. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Доц. др Драган Војиновић, доцент, Маркетинг на неодређено вријеме 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Појам и карактеристике услуга 

2 Главни сектори услуга и етика разматрања 

3 Јединствене разлике између роба и услуга 

4 Процес одлучивања у куповини услуга 

5 Услужни процес 

6 Цијена услуга 

7 Ефективна промоција услуга 

8 Први парцијални испит 

9 Услужни амбијент 

10 Запослени у сектору услуга 

11 Корисници услуга 

12 Основи мјерења задовољства корисника услуга 

13 квалитет услуге 

14 Стратегије услужног предузећа у ситуацијама незадовољства корисника услуга 

15 Стратегије за обезбјеђивање лојалности и задржавање корисника услуга 

16 Развој организационе културе 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=7/30=0,23 

Недјељно оптерећење: 

=0,23 x40 сати=9,33 сати 

У семестру:Укупно оптерећење за предмет: 

7кредита x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15), 

Континуална провјера знања: 10 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 150 сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу и вјежбе  

Литература: 

1. John E. G. Bateson, K. Douglas Hoffman. 2011. Marketing usluga. Beograd: Data Status 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив МЕНАЏМЕНТ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНАЦИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Обавезни 1 7 30 15  

Шифра предмета ТИХОСП 02 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус студија, Туризам и хотелијерство 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења: Упознати студенте са основним карактеристикама 

и проблематиком туристичких дестинација. Савладавање материје предложеног предмета 

омогућава студентима да се детаљно упознају са свим економским показатељима туристичке 

дестинације и да на бази тога предвиде, у зависности од могућности, све варијанте даљег 

туристичког развоја дестинације, као конкурентске позиције на туристичком тржишту. 

Име и презиме наставника и сарадника:  

Проф. др Бранислав Машић, редовни професор, Менаџмент, на неодређено вријеме , 

Метод наставе и савладавање градива:  

Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Тенденција развоја туризма 

2 Туризам како сложени систем 

3 Појам, концепти и типови туристичких дестинација 

4 Основне карактеристике и чиниоци развоја дестинација 

5 Дестијнација као сyстем туризма 

6 Конкурентност и одрживост туристичке дестинације  

7 Основе процеса управљања туристичком дестинацијом 

8 Први парцијални испит 

9 Процес стратегијског управљања туристичком дестинацијом 

10 Дефинисање и примјена стратегије развоја туристичке дестинације 

11 Позиционирање туристичке дестинације 

12 Стварање имиџа туристичке дестинације 

13 Брендирање туристичке дестинације 

14 Кризни менаџмент туристичке дестинације 

15 Управљање туристичким дестинацијама у регији 

16 Управљање туристичким дестинацијама у БИХ 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=7/30=0,23 

Недјељно оптерећење: 

=0,23 x40 сати=9,33 сати 

У семестру:Укупно оптерећење за предмет: 

7кредита x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15), 

Континуална провјера знања: 10 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 150 сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Popesku, Jovan. 2011. Menadžment turističke destinacije. Beograd: Singidunum 

2. Morrison, Alstair. 2013. Marketing and Managing Tourism Destination. New York: Routledge 

3. Pike, Steven. 2015. Destination Marketing. Routledge 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив ТУРИСТИЧКА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 обавезни 2 7 30 15  

Шифра предмета ТИХОСП03 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми: Други циклус студија, Туризам и хотелијерство 

Условљеност другим предметима:  

Циљеви изучавања предмета и исходи учења: 

Упознати студенте са основним карактеристикама и проблематиком политике и развоја туризма. 

Представити значај истраживања туристичке  организације  и  политике  у  сфери привредних  и  

друштвених функција, анализа  позиције  туризма  у  економском  и  развојном  процесу  и сагледати 

низ  позитивних и негативних искустава у развоју, политици и организацији туризма.   

Име и презиме наставника и сарадника: 
Проф. др Љубиша Владушић, ванредни професор,  Економска политика, на неодређено вријеме 

Проф. др Младен Ребић,  ванредни професор, Теоријска економија,  на неодређено вријеме  

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Карактеристике туризма као привредне дјелатности 

2 Друштвени занчај туризма 

3 Политички занчај туризма 

4 Економски занчај туризма 

5 Организација туризма и основи туристичке политике 

6 Туристичко тржиште и његове карактеристике 

7 Истраживање туристичког тржишта 

8 Први парцијални испит 

9 Карактеристике и перспективеразвоја међународног туризма у свијету 

10 Положај и перспективе Европе у међународном туризму 

11 Перспективе развоја туризма до 2020 

12 Карактеристике развоја иностраног туризма и туристичке политике развијених земаља у свијету 

13 Карактеристике развоја иностраног туризма и туристичке политике развијених земаља у Европи 

14 Карактеристике развоја туризма и туристичке политике претходне Југославије 

15 Карактеристике развоја туризма и туристичке политике регије 

16 Карактеристике развоја туризма и туристичке политике БИХ 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=7/30=0,23 

Недјељно оптерећење: 

=0,23 x40 сати=9,33 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7кредита x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава:3 x15=45 сати предавања и вјежби (30+15), 

Континуална провјера знања: 10 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 150 сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Slobodan Unković i Bojan Zečević. 2015. Ekonomika turizma. CID EF Beograd. 

2. Cooper, Chris. 2016. Essentials of Tourism. Pearsons 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Обавјезни предмети групе предмеата Туризам 

 

Пун назив ОСНОВЕ ТУРИСТИЧКЕ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 обавезни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХОСП04 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Туризам 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:   

У овом предмету студенти сеупознају са основним појмовима и проблематиком туристичке 

валоризације као сложеног поступка стручног вредноваља и процењивања туристичке вредности 

свих конститутивних елемената туристичког потенцијала (атракције, ресурси, опрема) појединачно 

и збирно у циљу утврђивања њихове употребен вриједности. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Горан Јовић, редовни професор, Туристичка географија , на неодређено вријеме ,  

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Основни туризмолошки иојмови 

2 Теоријски аспекти туристичке валоризације 

3 Основне предпоставке и фазе туристичке валоризације 

4 Критеријуми туристичке валоризације 

5 Методе туристичке валоризације (анализа и синтеза, компарација, метод нумеричког вредновања 

туристичког потенцијала) 

6 Методе туристичке валоризације (картографски метод вредновања у туризму, извођење вредновања и 

израда програма са исцртавањем резултата вредновања) 

7 Хидрографски објекти као предмет туристичке валоризације 

8 Први парцијални испит 

9 Геоморфолошки објекти као предмет туристичке валоризације 

10 Клима као предмет туристичке валоризације 

11 Биогеографски објекти као предмет туристичке валоризације 

12 Културно-историјски ресурси као предмет туристичке валоризације 

13 Валоризација комплексних, самосталних и комплементарних туристичких атракција 

14 Валоризација туристичких просторних јединица - туристичких дестинација 

15 Туристичко зонирање 

16 Размештај туристичких активности у простору 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Đorđe Čomić, Goran S. Jović, Ivan B. Popović. 2008. Osnove turizma. Filozofski fakultet Pale 

2. Goran S. Jović. 2006. Opšta turistička geografija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike 

Srpske, Istočno Sarajevo 

3. Допунска литература на предавањима 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Изборни предмети групе предмеата Туризам 

 

Пун назив УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ТУРИЗМУ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХИСП01 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми: 

 Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Туризам 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:   

Упознати студенте са основним карактеристикама и проблематиком управљања пројектима у 

туризму..Представити значај за практичну примену стручних знања у циљу што ефикаснијег 

управљања временом, трошковима, ресурсима, квалитетом, ризиком и комуникацијама у припреми и 

реализацији пројеката, као и коришћењу савремених софтверских алата за управљање пројектима. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Стево Пашалић, редовни професор, Основи географије и демографије, на неодређено вријем 

Проф. др Бобан Меловић,  ванредни професор, Стратегијски маркетинг уговор о хонорарном 

ангажовању 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Менаџмент и пројектни менаџмент 

2 Појам и врсте пројеката 

3 Концепт управљања пројектом 

4 Организација за управљање пројектима 

5 Теоретско - методолошко дефинирање пројекта и пројектног менаџмента 

6 Животни циклус пројекта и пројектни  стакехолдери 

7 Подручја пројектног менаџмента 

8 Први парцијални испит 

9 Функције / процеси управљања пројектима: планирање, организирање, вођење и контрола 

10 Подручја пројектног менаџмента 

11 Управљање развојем туризма на три разине 

12 Стратешки аспект менаџмента пројеката у туризму 

13 Менаџмент пројеката у туризму – примјери  

14 Пројектно оријентиран пословни сустав у туризму 

15 Методе одлучивања и избор пројеката у туризму 

16 Пројектни портфолио 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1 .Cetinski, V., Perić, M. 2013. Projektni menadžment, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija 

2. Đuričin, Dragan. 2006. Upravljanje projektima. Beograd: CID EF 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив ПРИНЦИПИ И МЕТОДЕ ТУРИСТИЧКЕ РЕГИОНАЛИЗАЦИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХИСП02 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Туризам 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:   
Циљ предмета је да се студенти упознају са основама регионализације, односно са разноликим појмовним 

категоријама простора у географији и туризму, са елементима и факторима, принципима и методама и 

показатељима регионализације, са регионалним структурама и системима, одрживим регионалним развојем и 

интрарегионалним категоријама, али и са хијерархијом, те типовима и конкретним примерима туристичких 

регија. На основу презентованог и усвојеног садржаја из изложене проблематике, студент треба да развије 

опште и специфичне способности: критичко размишљање, повезивање различитих појмовних структура и 

категорија туристичких регија. Овладавање академским нивоом анализе третиране тематике, проналажење 

одговарајућих решења за одређене проблеме регионализације. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Доц. др Вук Гарача, Доцент, Туризам уговор о хонорарном ангажовању 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Појам географске регије, туристичке регије, туристичке дестинације;  

2 Елементи и структура туристичке регије;  

3 Типови туристичких регија;  

4 Критеријуми туристичке регионализације;  

5 Принцип територијалности, функционалности и физиономичности;  

6 Методи туристичке регионализације и картографски метод, 

7 Метод утврђивања степена развијености туристичке регије;  

8 Први парцијални испит 

9 Гравитациони метод генерисања излетничких путовања унутар туристичке регије;  

10 Метод утврђивања централитета и линеарне корелације,  

11 Индекс туристичке функционалности;  

12 Управно-административни метод; 

13 Методи туристичке валоризације и квалитативно-квантитативне валоризације,  

14 Метод туристичке валоризације културних добара – Хилари д’ Крос,  

15 Метод оцјене укупне развијености туристичке регије,  

16 Метод врједновања туристичких регија. 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 
1. Čomić, Đ., Pjevač, N., (1997) Turistička geografija, Savezni centar za unapređenje hotelijerstva i ugostitelјstva, Beograd. 

2. Nikolić, S. (1984), Regionalni prioriteti razvoja turizma u SR Srbiji van teritorija SAP –  
3. Prilog metodologiji i valorizaciji, NIŠRO «Turistička štampa», Beograd 

4. Plavša, J.,  (2005), Turističke regije sveta (skripta), PMF, Novi Sad. 

5. Gladkiy, Õ. N., Čistobaev, A. I., (2003), Regionovedenie, Gardariki, Moskva.  
6. Knox, P., Marston, S., (2001), Places and Regions in Global Context, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.Jersey.  

7. Materijal za pripremu ispita 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХИСП03 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Туризам 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:   

Упознати студенте са основним карактеристикама и проблематиком планирања и организације 

догађаја .Представити значај теоријских, али и нових практичних знања и вјештина функција 

планирања, организације,избора запослених, вођења и контролисанја како у организационом тако и у  

друштвеном смислу. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Бранислав Машић, редовни професор, Менаџмент, на неодређено вријеме , 

Проф. др Ненад Лалић, ванредни професор, Менаџмент на неодређено вријеме 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Увод у управљање догађањима 

2 Концепт и дизајн 

3 Изводљивост 

4 Поштовање законских одредби 

5 Маркетинг 

6 Управљање финансијама 

7 Планирање 

8 Први парцијални испит 

9 Протокол 

10 Постављање догађања 

11 Људски ресурси и руковођење 

12 Операције и логистика 

13 Безбједност 

14 Управљање масама и евакуација 

15 Надзор, контрола и евалуација 

16 Каријере у променљивом окружењу 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5EСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Lin Van Der Vagen, Brenda R. Karlos. 2010. Upravljanje događajima. Beograd Mate 

2. Andrejević, A., Grubor, A. 2007 Menadžмent događaja, Univerztet Educons, Sreмska Кaмenica 

3. Masterмan, G. 2008. Strateški мenadžмent sportskih događaja, Clio, Beograd. 

4. Bowdin, G., Allen, J., O`Toole, W., McDonnell, L. 2012. Events Management, Routledge-Teylor & 

Francis Group, London and New York 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА У ТУРИЗМУ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХИСП04 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Туризам 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:  Упознати студенте са основним карактеристикама 

и проблематиком понашања потрошача у туризму. Теоријска и практична оспособљеност 

студената да схвати суштину концепције о понашању потрошача у туризму, као резултат 

интегрисаног деловања бројних интерних и екстерних фактора. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Бобан Меловић,  ванредни професор, Стратегијски маркетинг уговор о хонорарном 

ангажовању  

Доц. др Драган Војиновић, доцент, Маркетинг на неодређено вријеме 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Потрошачи на туристичком тржишту 

2 ДЕфинисање, категорије и типологија потрошача у туризму 

3 Модели понашања потрошача у туризму 

4 Истраживање потрошача у туризму 

5 Управљање тражњом у селективним врстама туризма 

6 Детерминанте понашања потрошача у туризму 

7 Психолошка истраживања потрошача у туризму 

8 Први парцијални испит 

9 Креирање вредности и задовољство потрошача 

10 Лојалност и животна вредност потрошача 

11 Маркетинг односа са потрошачима 

12 Општи приступ сигурности у туризму 

13 Законска регулатива заштите корисника туристичких услуга у европској унији 

14 Заштита корисника туристичких услуга у законодавству бих 

15 Конзумеризам 

16 Друштвено одговорно пословање у туризму 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Radmila Živković. 2013. Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu. Singidunum Beograd 

2. Swarbrooke, John and Susan Horner. 2007. Consumer Behavior in Tourism. Oxford: BH 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Обавезни предмети групе предмеата Хотелијерство 

 

Пун назив МЕНАЏМЕНТ ХОТЕЛА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Обавезни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХОСП05 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  
Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Хотелијерстрво 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:  Усвајање знања о значају и улози хотела као 

најважнијег облика угоститељских смјештајних капацитета. Упознавање студената са најчешћим 

облицима организације хотелског пословања, као и функционирањем пословних процеса у хотелу. 

Стиецање знања о најважнијим интерним и екстерним факторимаод утиецаја на ефикасно и 

профитабилно пословање хотела. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Тихомир Спремо, ванредни професор, Предузетничка економија, на неодређено вријеме 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Смјештајна и хотелска индустрија: задовољавање потреба гостију 

2 Подјела и обиљежја смјештајних објеката 

3 Обиљежја појединих врста и типова хотела 

4 Категоризација хотела 

5 Хотелска индустрија у свијету: структура и актуални трендови 

6 Конкуренција у хотелској индустрији: међународно тржиште 

7 Стратешко и оперативно управљање у хотелијерству 

8 Први парцијални испит 

9 Савремени концепти управљања у хотелијерству 

10 Функције управљања и организација у хотелу 

11 Контролинг у хотелу 

12 Управљање људским ресурсима у хотелу 

13 Планирање и развој хотелских пројеката 

14 Инвестирање у хотелијерству 

15 Процес развоја хотелских пројеката 

16 Оцјена исплативости хотелских пројеката 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Hayes, D.K., Ninemeier, J.D. 2005. Upravljanje hotelskim poslovanjem, M plus, Zagreb. 

2. Zdenko Cerović. 2010. Hotelski menadžment. Sveučilište u Rijeci 

3. O'Fallon Michael and Denney G. Tuterford. Hotel Management and Operation. John Wiles and Sons 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Изборни предмети групе предмеата Хотелијерство 

 

Пун назив УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА ХОТЕЛА И БУЏЕТИРАЊЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХИСП05 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство,Хотелијерстрво 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:  Упознати студенте са основним карактеристикама 

и проблематиком, начином рада и организацијом финансијског пословања у туристичким и 

хотелијерским предузећима. Представити значај из обласи финансијске и економске анализе 

хотелских предузећа. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Доц. др Марко Ђого, доцент, Међународна економија на неодређено вријеме 

Доц. др Срђан Лалић доцент, Рачуноводство и ревизија на неодређено вријеме 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Савремене тенденције у услужним делатностима 

2 Туристичко тржиште и његов утицај на пословање хотелских и других предузећа 

3 Савремене тенденције у пословној оријентацији хотелских предузећа 

4 Раст и развој хотелских предузећа 

5 Прилагођавање хотелског и осталог смештаја савременим тржишним тенденцијамА 

6 Ресторатерско пословање у савременим условима 

7 Пословно повезивање хотелских и других предузећа у туризму 

8 Први парцијални испит 

9 Припремање услужног програма хотелских и ресторатерских предузећа 

10 Људски ресурси у хотелском предузећу 

11 Набавка и продаја у хотелском пословању 

12 Финансијски ефекти пословних операција у хотелском и ресторатерском предузећу  

13 Стратегијско управљање хотелским предузећем 

14 Структура финансирања туристичког и хотелијерског предузећа 

15 Ризик и левериџ у туризму и хотелијерству 

16 Анализа финансијског пословања у туризму и хотелијерству 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Krunoslav Čačić. 2013. Poslovanje hotelskih preduzeća. Singidunum Beograd 

2. Tijana Radojević 2012. Finansijsko poslovanje u turizmu i hotelijerstvu. Singidunum Beograd 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив СТАТИСТИКА У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Хотелијерстрво 

Условљеност другим предметима: Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:   
Студенти треба да схвате значај примјене статистичких метода у оквиру научно-истраживачке методологије  

у туризму,  у условима компјутеризованог окружења. Након изучавања наведених садржаја, студенти ће 

овладати коришћењем одговарајућих статистичких метода прикупљања и анализе података, као и  планирањем 

садржаја и структуре истраживања и правилном интерпретацијом резултата. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Стеван Стевић, редовни професор, Статистика, на неодређено вријеме ,  

Метод наставе и савладавање градива: 
На часовима предавања студенти ће се упознавати са најважнијим статистичким методима и њиховом 

примјеном у истраживањима у туризму. На часовима вјежби и самосталним радом, студенти ће се 

оспособљавати за провођење  статистичких истраживања  у туризму, за ниво предузећа и укупне привреде, као 

и за  међународна поређења. Највећи дио активности реализоваће се уз коришћење персоналног рачунара и 

одговарајућих статистичких програма. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Упознавање са садржајем предмета, начином рада и оцјењивања 

2 Извори статистичких података о туризму 

3 Примарни и секундарни статистички подаци 

4 Појам и план статистичког истраживања 

5 Етапе статистичког истраживања 

6 Примјена узорка у статистичким истраживањима у туризму 

7 Планирање узорака у туризму 

8 Први колоквијум 

9 Статистичка анализа података у туризму  

10 Изабрани методи статистичке анализе 

11 Методи дескриптивне статистичке анализе 

12 Методи инференцијалне статистичке анализе 

13 Методи анализе временских серија 

14 Прогностички методи и модели 

15 Други колоквијум  

Оптерећење студента по предмету: 

 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30= 0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту =150 сати 

Активна настава 3x15=45сати предавања и вјежби 

Континуирана провјера знања: 10 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 90  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама, израда семинарских радова, полагање колоквијума 

Литература 

Основна: 

1. Драговић, В. 2008 Статистика, Завод за уджбенике и наставна средства, Источно Сарајево 

2. Ловрић, М., Комић, Ј., Стевић, С. 2006. Статистичка анализа - методи и примјена, Економски 

факултет, Бања Лука  

Допунска: 

1. Солдић – Алексић, Ј (2015): Примењена анализа података, ЦИД ЕФ, Београд. 

2. Kish, L. (2004). Statisitical Design for Research, Wiley Classics Library, New York: John Wiley & Sons. 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: Нема посебне напомене 
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Пун назив ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ У ХОТЕЛИЈЕРСТВУ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета ТИХИСП07 

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство, Хотелијерстрво 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:  Циљ учења је  теоријска и практична обуку  гдје студент 

постаје свјестан значаја људи и њиховог понашања у организацији  хотелске индустрије. Поред тога, циљ је 

помоћи студентима да схвате и разумеју шта су узроци и посљедице понашања људи у организацији хотела, 

фактори који утичу на то и како се то понашање манифестује; да разумију зашто се људи понашају онако како 

се понашају и како се  понашање може промијенити. 

Након успешног завршетка овог курса, студент је способан да користи стечена знања из области 

организационог понашања ухотелијерству. Поред тога, студент је у стању да открије и рјеши проблеме везане 

за понашање људи у организацијама са фокусом на хотелијерство, идентификује узроке, факторе, 

манифестације и посљедице одређених врста понашања у овој врсти организације. На овај начин,студенти  

самостално дефинишу и одређују могуће начине управљања овим понашаљима. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
доц. др Светлана М Вукосав, Доцент, Хотелијерство уговор о хонорарном ангажовању 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Врсте и структура организација у индустрији угоститељства и туризма  

2 Појам и значај организационог понашања у хотелској индустрији.  

3 Појединачно понашање,  

4 Понашање групе.  

5 Понашање угоститељских организација,  

6 Организационо учење  

7 Организациона култура  

8 Први парцијални испит 

9 Управљање организационих промена у хотелској индустрији. 

10 Брига о потрошачима 

11 Разумјевање различитих окружења 

12 Снага тима у хотелијерству 

13 Управљање стресом 

14 Промоција креативности 

15 Управњање конфликтима 

16 Водеће хотелске организације 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава3x15=45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Berger, Florence and Judy Brownell, J. 2013. Organizational Behaviour for the Hospitality Industry. 

New Jersy: Pearson Education 

2. Mullins, Lauren and Dossor, Penny. 2013. Hospitality Management and Organisational Behaviour. 

New Jersy: Pearson Education 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 
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Пун назив 
ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ И ДРУШТВЕНИ МЕДИЈИ У ТУРИЗМУ И 

ХОТЕЛИЈЕРСТВУ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Изборни 2 5 30 15  

Шифра предмета  

Школска година од које се програм реализује  

Врста и ниво студија, студијски програми:  

Други циклус студија, Туризам и хотелијерство,  Хотелијерстрво 

Условљеност другим предметима: 

Циљеви изучавања предмета и исходи учења:  Упознавање са категоријалном апаратуром 

примјене маркетинга у пословној и туристичкој политици. Разумјевање маркетинга у туризму и 

хотелијерству као активности, концепције и као и науке и вештине. 

Име и презиме наставника и сарадника:  
Проф. др Бојан Зечевић редовни професор, Економика туризма уговор о хонорарном ангажовању 

Проф. др Јово Атељевић радовни професор, Менаџмент уговор о допунском раду 

Метод наставе и савладавање градива: 
Предавања, реферати, семинарски радови, практични примјери – студије случаја 

Садржај предмета по седмицама: 

1 Појам и карактеристике туристичког тржишта 

2 Примјена маркетинг концепције у туризму и хотелијерству 

3 Маркетинг окружење 

4 Маркетинг информациони систем у туризму и хотелијерству 

5 Управљање маркетинг активностима у туризму и хотелијерству 

6 Инстурументи маркетинга у туризму и хотелијерству 

7 Посебни аспекти примјене маркетинга у туризму и хотелијерству 

8 Први парцијални испит 

9 Интерент и туристи 

10 Интеренет апликације у туризму 

11 Креирање у управљање туристичким интерент страницама 

12 Друштвени медији у туризму 

13 Друштвене мреже 

14 Викији, блогови и странице за оцјену садржаја 

15 Форуми и странице за дјеље медија 

16 Стратешке апликације друшвених медија 

17 Други парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=ЕСПБ/30=.0,167 

Недјељно оптерећење: 

=к x40 сати=6,67 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 ЕСПБ кредита x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава 3x15=45 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88  сати 

Обавезе студента: присуство настави и вјежбама 

Литература: 

1. Popesku, Jovan. 2013. Marketing u turizmu i hotelijerstvu. Beograd: Singidunum 

2. Benckendorff, Pierre J., Pauline J. Sheldon, Daniel R. Fesenmaier. 2014. Tourism Information 

Technology. Oxfordshire: CABI 

Облици провјере знања и оцјењивање: усмени испит, семинарски, тестови 

Посебна напомена за предмет: 

 

 


