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Циљ предмета 

Циљ предмета је развијање вештина потребних за планирање и реализацију истраживања туристичког 
тржишта. Усвајање теоријских и практичних знања о савременим начинима праћења туристичких 
тржишта, анализа туристичке тражње и понашањa потрошача на туристичком тржишту. Стицање 
знања и компетенција у вези са планирањем, организовањем и спровођењем процеса истраживања 
туристичког тржишта. Разумевање процеса истраживања туристичких тржишта у функцији доношења 
маркетиншких одлука и развој аналитичког мишљења студената. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног испита из овог предмета  студент ће бити способан да: 

-  протумачи основне категорије везане за област истраживања туристичког тржишта; 
-  дефинише истраживачки проблем, постави истраживачка питања и развије истраживачке хипотезе; 
-  састави план истраживања туристичког тржишта, дефинише узорак и одреди методе истраживања; 
-  анализира прикупљене податке и доноси закључке применом одговарајућих метода; 
-  састави извештај и представи резултате истраживања туристичког тржишта. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Садржај, процес и специфичности истраживања туристчког тржишта. Подручјa истраживања 
туристичког тржишта. Маркетинг информациони систем у туризму. Прикупљање и анализа 
секундарних података. Узорковање и прикупљање примарних података. Методе дескриптивне 
статистичке анализе. Квантитативна анализа  података. Методе мултиваријационе анализе. 
Истраживање туристичког тржишта и понашање потрошача. Етика у истраживању туристичког 
тржишта.  

Практична настава  

Симулација истраживања тржишта у туризму. Дефинисање проблема и редослед активности у 
истраживању тржишта. Интерпретација и имплементација резултата истраживања у планирању  
акктивности туристичког предузећа.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 2 ПИР: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дискусија, студија случајева, учествовање у креативним радионицама и презентација 
резултата, израда семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум 1x10=10   

семинарски рад 20   

 


