
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Географија 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ПРОСТОРА 

Катедра  Катедра за географију-Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

Г8-3/1 изборни VIII  5  

Наставник/ -ци др Горан Јовић, редовни професор 

Сарадник/ - ци Санда Шушњар, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 2 0 42 42 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60 h 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
80 h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
144h семестрално 

Исходи учења 

1. Oспособити студенте неопходним знањима о просторним плановима у туризму 
 2. Систем планирања у туризму 
3. Овладавање знањима уређења просора за потребе туризма 
4. Развијање знања о  инструментима планирања и уређења туристичког простора 

Условљеност Полагање испита није условљено 

Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, теренска настава, консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод 
2. Усмеравање организације и уређење простора (појам простор, животна средина и географски 

простор) 
3. Научна основа система просторног планирања- 1. Историјски приказ потребе за усмеравањем 

развоја насеља;  2. Правци у теорији просторног планирања; 3. Научна основа просторног 
планирања и повезаностт са другим наукама. 

4. Основне карактеристике просторног планирања- Појам просторног планирања; Предмет 
циљеви и задаци просторног планирања; Принципи просторног планирања. 

5. Просторни планови као систем 
6. Организација и поступак израде просторног плана 
7. Усаглашавање циљева и интереса у просторним плановима 
8. Начин и поступак израде, усвајања и спровођења просторног плана 
9. I колоквијум 
10. Чиниоци развоја у просторном планирању туризма 
11. Туризам и уређење простора, управљање туристичким простором (туристичком дестинацијом) 
12. Инструменти и активности планирања и уређења простора (туристичке дестинације) 
13. Индикатори за праћење туризма у простору и животној средини 
14. Еколошко просторни аспект будућег развоја туризма 
15. Место туризма у просторно планској регулативи Србије 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стојков, Б. 
Методе просторног планирања, Географски 
факултет, Београд 

2000 - 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Јовић, Г. Основе просторног планирања, скрипта предавања  - 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад 10 10% 

                                                           
 



тест/ колоквијум 2*15 30% 

Завршни испит  

 завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 30. 09. 2016. XI сједница Вијећа катедре 

 


