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Додипломске академске студије 

Студијски  
програм: 

 Просторно планирање 
Општи смјер 

 
Назив предмета Планирање и уређење туристичких 

простора 
Шифра предмета Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

  СППП13ПУТП Обавезни 8 2+1 4 
Наставници проф. др Богдан Лукић,  доц. др Тања Мишлицки-Томић 

 
Условљеност другим предметима:  Облик условљености 

Основе просторног планирања  Положен испит 
Циљеви изучавања предмета:  
Анализа елемената и фактора планирања туристичких  простора, типологија туристичких простора, 
функционала повезаност и међузависност са осталим  просторно-планским развојним системима; 
теоријско-методолошки приступи моделовању туристичких  простора.  
               
 
 
 
 
 
 
 
моделовању  моделовању    
улоге и значаја. 

Исходи учења (стечена знања): 
Оспособљеност за самосталан и тимски рад на изради просторно-плљнских  развојних и регулационих  
докумената у области туризма,  доношењу политика развоја туризма, изради стратегија развоја 
туризма. Садржај предмета: 
1. Предмет, задаци и циљеви наставног предмета. 
2. Појам туристички простор, типологија туристичких простора 
3. Елементи и фактори туристичких простора 
4. Животна средина- оквир туристичког простора 
5. Процеси у животној средини и туристички простор 
6. Просторно планирање и туристички простор 
7. Просторно-плански документи и развој туризма у туристичким просторима 
8. Регулациони документи и развој туризма у туристичким просторима 
9. Аспекти уређености туристичких простора 
10. Функционална уређеност туристичких простора 
11. Правна уређеност туристичких простора 
12. Естетска уређеност туристичких простора 
13. Теоријско-методолошки приступ моделовању туристичких простора 
14. Туризам у концепцији интегралног развоја 
15. Одрживи развој туризма у туристичким просторима 

Методе наставе и савладавање градива: 
Предавање, вјежбе, семинарски рад,  консултације.  
Литература: 
1. Максин Марија (2012: Туризам и простор Универзитет Сингидунум, Београд 
2. Горан С. Јович (2010): Просторно планирање и туризам. Природно.математички факултет. Ниш 
3. Стратегија развоја туризма Републике Српске за период 2010-2020. године. Универзитет у Бањој Луци. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Похађање наставе - 10 бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 20 бодова; 
Усмени/   50 бодова 
испит – 50 бодова. Похађање наставе 5 Семинарски рад – 30   

и
с
п
и
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    Завршни испит  
Активност на н. 
ннаст.настави 

5  0                60 
Посебна назнака за предмет: 
- 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Рајко Гњато 
 
 


