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Циљеви предмета 
Упознавање са општим стањем инфраструктуре у земљи потребне за развој туризма, 
саобраћајном инфраструктурном мрежом Србије и коридорима 7, 10 и 11, европском мрежом 
путева кроз Србију, развојем друмског, железничког, водног и ваздушног саобраћаја, 
туристичком инфраструктуром и супраструктуром, ски центрима, сајамским, конгресним, спа 
центрима, аква парковима, етно парковима, авантура парковима Србије, пешачким стазама, 
теренима за спортске, авантуристичке, екстремне активности, упознавање са проблемима и 
функционисањем комуналне, саобраћајне и локалне инфраструктурне мреже у рецептивним 
туристичким местима у време туристичке сезоне и усклађивање исте са  потребама туриста

Садржај и структура предмета 
Теоријска настава 
Опште карактеристике и значај инфраструктуре за развој туризма; Саобраћај и саобраћајна 
инфраструктурна мрежа Србије, железнички, речни, ваздушни, друмски саобраћај, коридор 7 и 
10, утврђивање вредности саобраћајних услуга, тарифе, попусти, ред вожње;  улога и значај 
железничког, друмског, речног и ваздушног саобраћаја у развоју туризма Србије; транзитни и 
наутички туризам; Туристичка инфраструктура, објекти за смештај, угоститељске, трговинске, 
занатске радње и услужни сервиси, туристичко-информативни центри, скијалишта, бањска 
купалишта, специјалне туристичке делатности и службе; туристичка супраструктура, објекти 
културног, забавног, спортског и рекреационог садржаја;  Комунална инфраструктура, 
водоснабдевање и  канализациони уређаји, телекомуникације, интернет; Локална туристичка 
инфраструктура, туристичко информативни центри, сигнализација, јавни објекти, 



паркинзи,паркови, видиковци,  
Практична настава: 
 Вежбе се изводе кроз израду и усмену одбрану семинарских радова о инфраструктурној и 
супраструктурној проблематици од  значаја  за развој туризма у  туристичким местима.

План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Појам саобраћаја и његов друштвени значај 

2
Преглед стања у железичком, друмском, воденом, ваздушном и интермодалном транспорту 
у Р Србији 

3 Стање и развој друмског саобраћаја у РС, коридори и саобраћајнице, транзитни туризам 

4 Врсте превоза и поделе у друмском саобраћају 

5 Железнички саобраћај у Р Србији, стање и развој брзих пруга 

6 Водени саобраћај у Р Србији, стање пловних путева и развој наутичког туризма

7 Ваздушни саобраћај у Р Србији, стање и развој аеродрома, услуге у ваздушном саобраћају 

8
Формирање вредности превозних услуга, тарифе у саобраћају, попусти, ред вожње, 
глобални дистрибуциони системи 

9 Јавна туристичка инфраструктура и супраструктура у РС 

10 ТИЦ, туристичка сигнализација, трговина и занатство у функцији развоја туризма 

11 Спорт и рекреација, планинарење, скијање и скијалишта, ски центри Србије 

12
Авантуристичке спортске активности у Србији – бициклизам, једрење, веслање, рафтинг, 
јахање, аква паркови, авантура паркови, забавни паркови,  

13
Екстремне спортске активности у Србији- змајарење, парагладинг,једриличарство, 
кањонинг, оријентиринг 

14
Конгресни, сајамски, тржни, тематски, спортски и културни центри Србије у функцији 
развоја туризам 

15
Безбедност у туризму, ризици природног и социјалног окружења, тероризам и кризно 
комуницирање 

Вежбе 

1 Детаљно упознавање општег стања свих видова саобраћаја у Републици  Србији 

2
Упознавање са стањем, проблемима и перспективама развоја друмског саобраћаја у Србији, 
коридорима 10 и 11, паневропским коридорима 

3
Упознавање са стањем, проблемима и перспективама развоја железничког саобраћаја, 
коридором 10,  изградњом пруга за велике брзине  

4
Упознавање са стањем, проблемима и перспективама развоја воденог туризма, маринама и 
туристичким пристаништима, објектима и услугама у наутичком туризму 

5
Упознавање са стањем, проблемима и перспективама развоја ваздушног саобраћаја, 
врстама услуга у функцији развоја туризма, семинарски радови 

6 Тарифе и повластице у свим видовима саобраћаја, семинарски радови 

7 Упознавање са рецептивним ресурсима, семинарски радови 

8
Изглед и постављање туристичке сигнализације, симболи, рад туристичко-информативних 
центара, важност трговине и занатства за туризам Србије, семинарски радови 

9 Планинарски центри, изграђене стазе, ски центри и скијалишта Србије, семинарски радови 

10
Врсте бициклизма, места са пливање, пецање, лов, јахање, слободно пењање, семинарски 
радови 

11 Врсте и места за извођење  екстремних и авантуристичких спортова, гастро-енолошке туре, 



брдвочинг, посматрање лептира, семинарски радови  

12
Садржаји конгресних и сјамских центара у Републици Србији, другим индиректним 
рецептивним капацитетима, семинарски радови 

13
Траса бициклистичке стазе Еуровело 6, вински региони и вина Србије, места која имају у 
понуди разноврсне паркове, семинарски радови 

14
Природне непогоде које угрожавају туристе и дестинације, тероризам, епидемије и заразне 
болести, опасности од пожара, семинарски радови 

15
Мере заштите туриста у хотелима, саобраћају, коришћењу туристичких аранжмана, рад 
инспекцијских служби, понашање туриста у случају опасности и решавање кризних 
ситуација    

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 испт 50
колоквијум-и 20 ..........
семинар-и 10
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