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Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

ДР РАДМИЛА НОВАКОВИЋ-КОСТИЋ,
Професор струковних студија  
radmilanovkos@gmail.com
(термини консултација зависиће од распореда наставе за летњи 
семестар) 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

ДР СЛОБОДАНКА СТАНКОВ,
Професор струковних студија 
slobodanka.markovic@vpts.edu.rs
markovicsslobodanka@gmail.com
(термини консултација зависиће од распореда наставе за летњи 
семестар) 

Циљеви предмета  
Да студенти овладају стручним теоретским и практичним знањима о географском простору 
Републике Србије, о планинским, бањским, градским и другим туристичким центрима Србије, 
туристичким кластерима и производима, да стекну знање и вештину препознавања и одабира 
квалитетних природних и антропогених ресурса као туристичких вредности за формирање 
туристичког производа и развој туризма одређеног географског простора. Студенти стичу вештину да 
самостално обављају послове у туризму од појединачних носилаца туристичке понуде до развоја 
туризма на нивоу туристичког места/регије, у складу са важећим кластерима, мастер плановима и 
стратегијама развоја туризма Републике Србије.

Садржај и структура предмета 
Теоријска настава 
Предмет, задатак и значај проучавања туристичке географије; Туристичко-географски положај 
Србије; Територија, границе и гранични прелази; Туристички положај Србије према главним 
туристичким правцима, дисперзивним и конкурентним туристичким земљама; Функционални 
положај Србије поливалентност, контактност и транзитност положаја; Услови за развој туризма; 
природне туристичке вредности: геоморфолошке (планине, клисуре, кањони, пећине, низије), 
хидролошке: (Дунав, Сава, Морава, друге реке, језера, термалне и термоминералне воде, бањски 
центри) климатске туристичке вредности; биогеографске туристичке вредности (биљни и 
животињски свет; ихтиофауна, птице, национални паркови и друга заштићена природа, рамсарска 
подручја); антропогене туристичке вредности, археолошке, споменичке, уметничке туристичке 
вредности, градска насеља као туристички центри, објекти светске културне баштине, материјална 
база за развој туризма, смештајни и угоститељски капацитети, саобраћајнице и саобраћајна средства, 
туристичке агенције, друштвени услови за развој туризма; Стратегија развоја туризма Србије, 
Инвестиције у туризам Србије; Туристички промет, Значај туризма за привреду Србије; Перспективе 



туризма у Србији.   

Практична настава: 
Вежбе се изводе кроз израду и усмену одбрану семинарских радова о туристичким местима и 
локалитетима, као и обилазак терена са истраживачким радом.

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Увод у туристичку географију, туристичко-географски положај Р Србије 

2 Природне туристичке вредности Р Србије, планинска област 

3 Планине и планински туристички центри Р Србије 

4 Пећине, клисуре, кањони и други геоморфолошки облици Р Србије 

5 Клима као фактор развоја туризма Р Србије и климатски туристички центри 

6 Хидролошке туристичке вредности Р Србије, реке, језера, извори, водопади

7 Развој бањског туризма у Р Србији и бањски туристички центри 

8
Биогеографске туристичке вредности Р Србије, флора, фауна, ихтиофауна, специфични 
облици туризма 

9 Национални паркови Р Србије, заштићена природа, специфични облици туризма 

10
Антропогене туристичке вредности Р Србије, културно наслеђе на листи Светске културне 
баштине 

11 Туристичке вредности градова Р Србије 

12 Рецептивни ресурси и регионални  развој туризма Р Србије   

13 Туристички кластер Војводина и туристички кластер Београд 

14 Туристички кластер Југоисточна Србија и туристички кластер Југозападна Србија  

15 Туристички производи Р Србије, друштвени и економски значај туризма Р Србије 

Вежбе 

1 Tуристичко-грографског положаја и граничних прелаза Р. Србије 

2 Рељефа Србије, планински ланаци, регији, рад на картама 

3
Туристички садржаји планинских туристичких центара РС, туристички производи и 
облици туризма, семинарски радови

4
Упознавање са туристичким вредностима пећина, клисура и кањона РС и могућих облика 
туризма, семинарски радови

5 Климатски елеменатк и упознавање са климатским центрима РС 

6
Хидролошка мрежа РС, туристички потенцијали језера, река, водопада и могућих облика 
туризма на њима, семинарски радови

7 Бањски туристички центри РС и облици туризма у бањама, семинарски радови

8 Флора и фауна РС и заштићене врсте, семинарски радови 

9
Закон о заштити природе РС и туристичке вредности националних паркова и заштићене 
природе, семинарски радови

10 Културно наслеђе градова, семинарски радови

11 Рецептивни туристички ресурси, семинарски радови

12 Потенцијали кластера Војводине и Београда и облика туризма, семинарски радови

13 Кластер Југозападна и Југоистична Србија и облика туризма, семинарски радови

14 Разрада свих туристичких производа РС 

15 Упознавање са свим аспектима туризма као привредне гране 



Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит

практична настава 10 усмени испит 50

колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 10
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Основна:

1. Новаковић-Костић Радмила''Национална туристичка географија'' Графопласт, Београд, 2015 
2. Новаковић-Костић Радмила, ''Туристичка географија Србије'', Форма СД, Смедерево, 2011 
3. Штетић Снежана, ''Национална туристичка географија'', Цицеро, Београд, 2004. 
4. Станковић Стефан, ''Туристичка географија'', Географски факултет, Београд, 2000. 

Допунска:
1. Штетић Снежана,''Географија туризма'', Цицеро, Београд, 2003.


