
5 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

Врста и ниво студија Основне струковне студије

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Економија и туризам

Изборно подручје (модул) Заједнички

Назив предмета Селективни облици туризма

Наставник (за предавања) Работић М. Бранислав

Наставник/сарадник (за вежбе) Јевић П. Горан

Храбовски-Томић, Е., Селективни облици туризма, Факултет за услужни бизнис, 
Сремска Каменица, 2008.

Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ

Сагледавање специфичности разних 'ниша' које постоје у савременом туризму на 
основу анализе потреба и мотивације туриста, активности којима се они баве на 
путовању и у дестинацији, врсте туристичког доживаљаја и услова за његову 
реализацију. Предмет обухвата све важније облике тзв. селективног или тематског 
туризма. Предмет је концептуално осмишљен тако да наглашава значај одрживог 
туризма у дестинацији, указује на интерес локалне заједнице за пријем туриста и 
дефинише квалитетан туристички доживљај из перспективе 'селективних туриста'.

Након одслушаних предавања и вежби студенти ће овладати не само знањима о 
посебним облицима туризма понаособ, већ ће и боље разумети потребе и жеље 
учесника таквих туристичких кретања, тј. очекивања туриста и битне услове за 
њихову сатисфакцију као потрошача. Тако ће студенти моћи да имплементирају 
стечена знања у пракси, било у области планирања и организације туризма или 
управљања дестинацијама и атракцијама, било у домену туристичко-агенцијске и 
угоститељске делатности, пословно усмерене на посебне облике туризма.

Садржај предмета

Карактеристике тзв. масовног и одрживог туризма. Појам, карактеристике и обим 
селективних облика туризма. Мотивација у селективним облицима туризма. 
Туристички доживљај у селективним облицима туризма. Екотуризам. Рурални 
туризам. Типологија агротуризма. Туризам догађаја. Здравствени туризам. Велнес 
туризам. Спортски и авантуристички туризам. Бициклистички туризам. Економски 
значај и евалуација манифестација. Пословни туризам. Ловни туризам. Урбани 
туризам. Културни туризам. Верски и духовни туризам. Гастрономски туризам. 
Волонтерски туризам. Дарк туризам.

Обрада практичних примера у појединим селективним облицима туризма (анализа 
случаја), студентске презентација и семинарски радови. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године



2 1

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

усмени испит 55

25

10

практична настава

колоквијуми

семинари

Предавања, вежбе, семинарски радови, студентске презентације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

активност у току

предавања 10 писмени испит


