
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА 
Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34

О Д С Е К  У Ж И Ц Е

                                         План рада 
за летњи семестар школске 2021-22. 

Назив предмета ТУРИСТИЧКЕ РЕГИЈЕ СВЕТА 
Студијски програм/и (модул) ОСС Туризам  
Година студија   2 Семестар   4 ЕСПБ 7 
Статус 
предмета 

Обавезан Услов  Нема 

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

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 
Упознавање са основама светске туристичке географије, најважнијим мега туристичким регијама, 
центрима и градовима Европе, Африке, Азије, Северне и Јужне Америке, Аустралије и Океаније, 
светским атрактивним знаменитостима, савременим тенденцијама и правцима  туристичких 
крeтања у свету и Европи и њихов одраз на развој туризма Србије, позиционирање туристичке 
понуде  Србије на глобалном туристичком тржишту. 

Садржај и структура предмета 
Теоријска настава 
Друштвене, економске, политичке и културне основе развоја европског туризма; Туристички 
промет и туристичка тражња Европе; Туристичко-географске регије Европе; Алпско туристичко 
подручје; Медитеранско туристичко подручје; Пиринејско полуострво; Азурна обала; Апенинско 
полуострво; Балканско полуострво; Туризам на обалама Црног мора; Туризам средње, северне, 
западне и источне  Европе; Центри градског туризма у Европи; Туристичке регије Азије, Африке, 
Северне, Средње и Јужне Америке, Аустралије и Океаније; Светски градски туристички центри и 
знаменитости и туристичке атракције ван Европе. 
Практична настава:  
Вежбе се изводе кроз израду и усмену одбрану семинарског рада о светски познатим 
туристичким земљама, центрима, локалитетима и атракцијама 



План и распоред извођења наставе 
Наставна 
недеља 

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

Предавања 

1 Туризам Европе – географске карактеристике Европе и Средоземља 

2 Француска, Азурна обала, Париз, Корзика, туристички центри 

3
Пиринејско полуострво, Шпанија, Португалија, Балеарска и Азурна острва, туристички 
центри 

4 Апенинско полуострво, Рим, Ватикан, Санмарино, Малта , туристички центри 

5
Балканско полуострво, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и 
туристички центри 

6 Туристичке регије Грчке и Турске

7
Црноморска туристичка регија - Румунија, Бугарска, Руско-Украјинска и Грузијска  регија 
и туристички центри 

8
Источни левант, туризам југозападне Азије, Сирија, Либан, Израел, Јордан, Египат, 
туристички центри 

9
Туризам северозападне Африке, земље Магреба, Мароко, Тунис, Алжир и туристички 
центри 

10 Туристичка регија Алпа, Пиринеји, Централни масив и туристички зимски центри 

11
Туризам средње Европе, Швајцарска, Немачка, Пољска, Чешка, Словачка, Мађарска, 
Аустрија, главни градови и туристички центри 

12
Туризам западне Европе (Велика Британија, Белгија, Холандија), северне Европе (Данска, 
Норвешка, Шведска, Финска), источне Европе (Украјина, Русија, Белорусија) 

13 Туризам азијског и афричког континента, главне туристичке регије и градови 

14 Туризам Северне и Јужне Америке, туристичке регије, центри и главни градови 

15 Туризам Аустралије, Новог Зеланда и Океаније, туристичке регије и  центри 

Вежбе 

1
Детаљно упознавање са географским, природним и културно-историјским 
карактеристикама Европе, Средоземног мора, рад на картама 

2
Разрада туристичких потенцијала Француске, туристичких центара Азурне обале, Корзике, 
знаменитости Париза и других дестинација, туристички канали и канали о путовањима - 
приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима 

3

Разрада туристичких потенцијала Шпаније и Португалије са острвима, главних 
туристичких регија и градских центара, Лисабона, Мадрида, Барселоне, Кордобе, Гранаде, 
Севиље, туристички канали и канали о путовањима - приказивање кратких филмова о 
градовима и њиховим туристичким вредностима  

4

Разрада туристичких потенцијала Италије, Малте, знаменитости главних туристичких 
градова, Рима, знаменитости Ватикана, Сан Марина, туристички канали и канали о 
путовањима - приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким 
вредностима  

5

Разрада туристичких потенцијала свих држава Балканског полуострва и туристичких 
центара, Атине, Истанбула,  туристички канали и канали о путовањима - приказивање 
кратких филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, семинарски радови 
студената 

6
Разрада туристичких потенцијала Црноморске туристичке регије са главним центрима, 
туристички канали и канали о путовањима - приказивање кратких филмова о градовима и 
њиховим туристичким вредностима, семинарски радови 

7
Разрада туристичких потенцијала земаља Источног Леванта, знаменитости главних градова 
и туристичких центара, туристички канали и канали о путовањима - приказивање кратких 
филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, семинарски радови 



8

Разрада туристичких потенцијала и регија Марока, Туниса, Алжира, туристички значај 
Сахаре, главни туристички центри, туристички канали и  канали о путовањима - 
приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, 
семинарски радови 

9

Разрада туристичких потенцијала планинске туристичке регије Алпа, Пиринеја, 
Централног масива, познати ски центри, Андора, туристички канали и  канали о 
путовањима - приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким 
вредностима, семинарски радови 

10
Разрада туристичких потенцијала, регија и центара земаља средње Европе, главни градови, 
туристички канали - кратки филмови о градовима и њиховим туристичким вредности, 
семинарски радови 

11

Разрада туристичких потенцијала, регија и центара земаља западне, северне и источне 
Европе, главни градови и туристички центри, туристички канали и канали о путовањима - 
приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, 
семинарски радови 

12

Разрада туристичких потенцијала, регија, туристичких центара земаља Азијског 
континента, знаменитости главних градова, туристички канали и  канали о путовањима - 
приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, 
семинарски радови 

13
Разрада туристичких потенцијала, регија и центара земаља Афричког континента, 
знаменитости главних градова, туристички канали и канали о путовањима - приказивање 
кратких филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, семинарски радови 

14

Разрада туристичких потенцијала, регија и центара земаља америчког континента (северна 
и јужна), знаменитости главних градова, знаменити локалитети, туристички канали и 
канали о путовањима - приказивање кратких филмова о градовима и њиховим туристичким 
вредностима, семинарски радови 

15
Разрада туристичких потенцијала, регија и центара Аустралије и Океаније, знаменитости 
главних градова, туристички канали и канали о путовањима - приказивање кратких 
филмова о градовима и њиховим туристичким вредностима, семинарски радови 

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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