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Циљ предмета 

Упознавање студената са парадигмом руралног развоја и одрживим туризмом као опцијом за квалитетно 
повезивање интереса економског развоја и очувања животне средине у руралним областима уз економски 
оправдано и актуелно коришћење расположивих ресурса (природних, материјалних и људских). 
Разумевање туризма као одрживе опције додавања вредности на еколошки пожељне примарне производе 
из традиционалне пољопривреде, парапољопривреде и шумарства, уз пун допринос активном очувању 

предеоног и специјског диверзитета кроз њиховууспешну тржишну валоризацију. Циљ предмета је и 
упознавање студената са актуелним политикама развоја руралног туризма у свету и у Србији. 
Исход предмета  
Стечено знање о иновативним приступима руралном развоју и развоју одрживог туризма, механизмима 
активирања руралних области/предела за развој туризма и заштити и унапређењу природног и културног 
наслеђа у функцији развоја туристичког производа. Способност за схватање сложености руралних области 
као потенцијалних атрактивних туристичких дестинација за велики број туристичких активности.   
Способност за самосталну анализу расположивих ресурса у руралним областима и формирање интегралног 
туристичког прозвода. Вештина компоновања туристичке понуде од различитих активности у руралном 
окружењу базираних на природном и културном наслеђу, као и традиционој и модерној еколошкој 
примарној производњи и преради. 
Садржај предмета 

Теоријска настава: Нови приступ руралном развоју као одговор на стварне потребе. Карактеристике 
руралних области Србије. Појам и приципи одрживог развоја, руралног и развоја туризма. Ресурс 
природног и културног руралног наслеђа потенцијали и ограничења. Туризам у руралним подручјима. 
Рурални туризам  и традиционална рурална економија у контексту интегралног развоја туристичког 
производа.  Одрживо управљање руралним туристичким просторима и дестинацијама. 
Практична настава  
Основна анализа стања и потенцијала руралног развоја. Анализа досадашњег стања развоја туризма у 
општини/региону/туристичкој дестинацији. SWOT анализа развоја руралног туризма - студија случаја. 
Израда интегралних стратегија и програма руралног и развоја туризма за предметну територију. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 1 (15) 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиовизуелне вежбе, два колоквијума, консултације, писмени испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава 30   

колоквијуми (2х10) 20 ..........  
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