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ПРОГРАМ РАДА СА ДИНАМИКОМ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ  

НА НАСТАВНОМ ПРЕДМЕТУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 

Студијски програм/студијски програми: Економија и Пословна економија и менаџмент 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ТУРИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Наставници (Презиме, средње слово, име): Бошковић Р. Никола и Ристић М. Лела 

Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на студијском програму Пословна економија и 

менаџмент-модул: Туризам и хотелијерство и Изборни на студијском програму Економија-

модул: Општа Економија, VII семестар   

Број ЕСПБ: 7 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је релевантно упознавање студената са односима туризма и животне средине у 

свету и у Републици Србији, како би се оптимално оценили њихови међусобни односи и одредио 

одржив носећи капацитет. Такође, циљеви су систематизовани на глобалном, националном, 

регионалном и локалном нивоу, како би се економска политика развоја и коришћења ресурса 

животне средине ускладила са свим савременим трендовима развоја светског туризма. 

Исход предмета  

Савладавање материје предложеног предмета омогућава студентима да се детаљно упознају са 

односима туризма и животне средине, како у свету, тако и у Републици Србији, односно са 

њиховим економско–социолошко–еколошким проблемима, који у сваком тренутку омогућавају 

студентима да практичном применом лоцирају туристичке капацитете, одреде еколошки утицај 

инфра и супраструктуре, као и да сагледају да ли поједини туристички простори испуњавају 

услове економске рентабилности капацитета туристичке издржљивости. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основна обележја савременог туризма као међународног бизниса; Животна средина – њене 

карактеристике и значај; Основне карактеристике односа туризма и животне средине; Простор 

као носилац животне средине и његова туристичка вредност; Рурални простор и животна 

средина; Структура атмосфере и појам загађивања ваздуха; Структура хидросфере, појам 

загађења воде и њен утицај на туристичку активност; Биосфера као саставни део животне 

средине и њена туристичка вредност; Основе урбане екологије и њен утицај на туристички 

развој; Одрживи развој и одрживи туризам као носиоци глобалних светских промена; Одрживи 

развој руралног туризма Заштићене туристичке области и њихов економски значај; Облици 

заштићене природе наше земље; Облици вредновања елемената животне средине у заштићеним 

областима и њихов утицај на туризам; Еко туризам, као највиталнији облик искоришћавања 

елемената животне средине; Основи економске политике у туризму и животној средини 

Практична настава: 

Израда индивидуалних семинарских радова и тимска израда истраживачких пројеката везаних за 

формирање одговарајуће дестинације на бази међусобних односа туризма и животне средине 

Литература (Назив и број страна):  

Миленковић, С. (2006). Међусобни односи туризма и животне средине, Крагујевац: Економски 

факултет, 325 страна (за испит потребно 255 страна) 

Његован, З. (2016). Економика туризма и сеоског туризма, Нови Сад: Пољопривредни факултет, 

233 страна (за испит потребно 18страна)  

Михаиловић, Б., Симоновић, З. (2016). Стратешко планирање одрживог развоја пољопривреде и 

руралних подручја у Србији, Београд: Институт за економику пољопривреде, 414 страна (за испит 



потребно 19 страна) 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

3 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе: 

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе: Поред класичних метода предавања, предвиђа се и интерактивни рад 

у облику анализе студија случајева везаних за међусобне односе туризма и животне средине 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активности у току предавања 7 писмени испит - 

практична настава / усмени испт 30 

колоквијуми 48 ..........  

семинарски рад 15   

    

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ПО ТЕМАТСКИМ ЦЕЛИНАМА 

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 

ДАТУМ ОБРАДЕ 

(РАДНА 

НЕДЕЉА) 

ЛИТЕРАТУРА 

(од-до стр.) 

ПРЕДАВАЊА ВЕЖБЕ 

5. Животна средина–њене карактеристике 

и значај  I I 
Миленковић, С., 

стр.23-41 

6. Основне карактеристике односа туризма 

и животне средине  II II 
Миленковић, С., 

стр.42-64 

7. Простор као носилац животне средине и 

његова туристичка вредност  III III 
Миленковић, С., 

стр.65-91 

8. Рурални простор и животна средина IV IV 
Михаиловић, Б., Симоновић, З., 

стр. 71-76; 105-110; 359-365 
9. Структура атмосфере и појам 

загађивања ваздуха  IV IV 
Миленковић, С., 

стр.92-106 

10. Структура хидросфере и њен утицај на 

туристичку активност  V V 
Миленковић, С., 

стр.107-125 

I  КОЛОКВИЈУМ  VI  

7.  Биосфера као саставни део животне 

средине и њена туристичка вредност  VII VII 
Миленковић, С., 

стр.126-142 

8.   Основе урбане екологије и њен 

утицај на туристички развој  VIII VIII 
Миленковић, С., 

стр.143-159 

9.   Одрживи развој и одрживи туризам, 

као носиоци глобалних светских 

промена  
IX IX 

Миленковић, С., 

стр.160-184 

10. Одрживи развој руралног туризма X X 
Његован, З. 

стр.134-142;144-152 

11. Заштићене туристичке области и 

њихов економски значај  XI XI 
Миленковић, С., 

стр.185-194; 206-209 

12. Облици заштићене природе наше 

земље  XII XII 
Миленковић, С., 

стр.210-223 

13. Облици вредновања елемената 

животне средине у заштићеним 

областима и њихов утицај на туризам  
XII XII 

Миленковић, С., 

стр.224-233; 256-259 

II  КОЛОКВИЈУМ  XIII  

 



14.  Еко туризам као највиталнији облик 

искоришћавања елемената животне 

средине  
XIV XIV 

Миленковић, С., 

стр.260-282 

15.  Основи економске политике у 

туризму и животној средини  XV XV 
Миленковић, С., 

стр.283-314 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

(писмено и/или усмено) 
Усмено 

I КОЛОКВИЈУМ 

(Литература од-до стр.) 

Миленковић, С., стр.22-41; 42-64; 65-91; 92-106  

Михаиловић, Б., Симоновић, З., стр. 71-76; 105-110; 

359-365 

II КОЛОКВИЈУМ 

(Литература од-до стр.) 

Миленковић, С., стр.107-125; 126-142; 143-159; 160-

184 

Његован, З. стр.134-142; 144-152 

БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА 

1. Доц. др Никола Бошковић, D-100, среда 10-12; 

четвртак 12-14 

2. Проф. др Лела Ристић,  D-26, среда 12-14; петак 12-

14 

БРОЈ КАБИНЕТА И ВРЕМЕ ПРИЈЕМА 

ПРЕДМЕТНИХ АСИСТЕНАТА 
/ 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-МАИЛ 

ПРЕДМЕТНИХ ПРОФЕСОРА 

1. Доц. др Никола Бошковић:  303-591; e-mail: 

nikolab@kg.ac.rs 

2. Проф. др Лела Ристић: 303-552; e-mail: 

lristic@kg.ac.rs 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА И Е-МАИЛ 

ПРЕДМЕТНИХ АСИСТЕНАТА 
/ 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Проф. др Петар Веселиновић 

Достављено: 
- Продекану за наставу  

- Студентској служби 

- Архиви Већа  


