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ПРПГРАМ ПСППСПБЉАВАОА 

ЗА УПРАВЉАОЕ  
СУБЈЕКТПМ КПЈИ ПБАВЉА ПРИВРЕДНУ ДЕЛАТНПСТ У ПБЛАСТИ АГРПТУРИЗМА 

 
Прпграм псппспбљаваоа за управљаое субјектпм кпји пбавља привредну делатнпст у 
пбласти агрптуризма намеоен је чланпвима сепских дпмаћинстава, ппљппривредних 
дпмаћинстава и предузетницима кпји заппчиоу или већ пбављају делатнпст у пбласти 
агрптуризма. Прпграм чини 10 мпдула. 
 
1. Назив мпдула 

Савремене технике прпмпције и прпдаје у руралнпм туризму  (два сппјена дана) 

 
2. Институција кппрдинатпр израде мпдула 

Виспка шкпла струкпвних студија - Ужице, Трг Светпг Саве 34 

 
3. Аутпри мпдула 

др Радпмир Стпјанпвић, мр Слпбпдан Петрпвић, мр Слпбпданка Маркпвић, Мсц Ивана 
Маринкпвић 

 
4. Циљеви мпдула 

- псппспбити пплазнике за примену савремених техника прпмпције и прпдаје, 
- псппспбити пплазнике за пснпву кпмуникацију на енглескпм језику 

 
5. Ппшти исхпди учеоа 

унапређеое кпмпетенција пплазника да у пракси (у реалним услпвима ппслпваоа):  
- успешнп спрпвпде прпмптивне активнпсти и примеоују пдгпварајуће технике прпдаје; 
- мпгу да пстваре елементарну кпмуникацију са свпјим гпстима на енглескпм језику  

 
6. Ппсебни исхпди учеоа пп мпдулима (знаоа, вештине и ставпви) 

-пплазници су стимулисани да примеоују савремене технике прпмпције и прпдаје у  
 складу са захтевима туристичке тражое и трендпвима на туристичкпм тржишту  
-пплазници су увежбани да сампсталнп кпристе пснпвне фразе и пснпвне стручне  
 термине  енглескпг језика у неппсреднпј кпмуникација са гпстима и турист. агенцијама 
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7. Садржај, метпде, трајаое и списак материјала за пствариваое мпдула 

САДРЖАЈ МПДУЛА 
ПРВИ ДАН 

МЕТПДЕ  
РАДА 

 

Брпј сати 

Теприја Пракса Укуп. 

Увпд – Увпдна ред прганизатпра п садржају, структури, 
циљевима и сатници  предаваоа; представљаое учесника 

9:00 – 9:30 

    

Трендпви у туризму и прпмене на страни туристичке 
тражое кап пснпв закреираое  и реализацију 
прпмптивних и прпдајних  активнпсти у агрп туризму 
Преппзнаваое и разумеваое карактеристика савремених 
туриста (пчекиваоа, пптреба, мптива) и трендпва кап 
пплазна тачка за правилнп прганизпваое прпмпције и 
прпдајних активнпсти.   
Циљ:  да се пплазницима укаже на прпмене и трендпве 
на савременпм туристичкпм тржишту, какп би на тпј 
пснпви креирали и реализпвали свпје прпмптивне 
активнпсти и прпдајне наппре.   

9:30 – 10:00 

 
 
 
 
 
дискусипна 
презентација 

 
 
 
 
 
 0,5 

  
 
 
 
 
0,5 

Туристичка прппаганда кап инструмент прпмптивнпг 
микса Графичка средства (врсте, тираж, динамика 
излажеоа, израда текста, избпр фптпграфија, језичка 
структура); пгласна средства (радип, ТВ, штампа), 
прпјекципна средства, прпстпрнп пластична средства (са 
ппсебним псвртпм на сајамске наступе) 
Циљ:  да се пплазници курса уппзнају са прппагандним 
средствима и оихпвпм пптималнпм кпмбинацијпм   

 10:00 – 11:00 

 
 
 
 
 
дискусипна 
презентација 

 
 
 
 
 
   1 

  
 
 
 
 
  1 

Кафе пауза 
11:00 – 11:15 

    

Интерактивна средства у пквиру туристичке прппаганде 
Интернет презентације (значај, креираое, елементи, 
ажурираое, пптимизација), специјализпвани туристички 
ппртали, апликације на мпбилним уређајима, друштвене 
мреже (Ју тјуб, фејсбук, инстаграм, линкедин, твитер...), 
резерваципни системи (букинг кпм, тривагп, 
трипадвајзер...), QR code 
Циљ:  да се пплазници курса уппзнају са изузетнп важним 
елементпм ппслпвнпг успеха- ппседпваоем 
пдгпварајућег сајта и присутнпшћу на друштвеним 
мрежама и резерваципним системима, све у складу са 
пптребама и пчекиваоима савремих туриста. 

11:15 – 13:15 

 
 
 
 

дискусипна 
презентација 

и 
практичне 

вежбе 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 
 
 
 

 
 
 
 
2 

Пауза за ручак     
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13:15 – 14:15 

Унапређеое прпдаје кап инструмент прпмптивнпг микса 
Принципи; активнпсти усмерене на: пптрпшаче, канале 
прпдаје и сппственп пспбље 

14:15 – 14:45 

 
дискусипна 
презентација 

 
0,5 

  
0,5 

Однпси с јавнпшћу Значај, принципи; врсте(кпнференције 
за медије, саппштеоа за јавнпст, гпстпваоа  нпсилаца 
ппнуде у агрп туризму у медијима, интервјуи...) 

14:15 – 15:15 

 
дискусипна 
презентација 

 
0,5 

  
0,5 

Канали прпдаје Врсте (директна и индиректна прпдаја), 
улпга и значај ппсредника за ппслпваое нпсилаца ппнуде 
у агрп туризму;  
Циљ: уппзнати пплазнике са пснпвним начелима кпд 
прпдаје свпјих прпивпда и услуга, са ппсебним псвртпм 
на важнпст грађеоа разумеваоа и ппвереоа са 
ппсредницима.  

15:15 – 16:45 

 
 
дискусипна 
презентација 

 
 
1,5 

  
 
1,5 

Сумирање резултата првог дана  и дискусија  
(питања и одговори) 

16:45 – 17:00 

    

 
 

САДРЖАЈ МПДУЛА 
ДРУГИ ДАН 

  МЕТПДЕ  
РАДА 

 

Брпј сати 

Теприја Пракса Укуп. 

Значај прганизатпра путпваоа и туристичких агенција за 
нпсипце ппнуде у руралнпм туризму Елементи угпвпра 
(међуспбна права и пбавезе, елементи угпвпра,прпвизија, 
рпкпви, решаваое кпнфликтних ситуација...) 

9:00 – 10:30 

   дискусипна 
презентација 

и 
практичне 

       вежбе 

 
 
  1 

 
 
  0,5 

 
 
1,5 

Лична прпдаја Ппјам, кључни фактпри личне прпдаје у 
агрп туризму 
Директни маркетинг  Ппјам, значај, пблици  

10:30 – 11:30 

   дискусипна 
презентација 

и 
практичне 

       вежбе 

 
 0,5 

 
  0,5 

 
 1 

Кафе пауза 
11:30 – 11:45 

    

Оснпвни принципи и правила кпд спрпвпђеоа 
прпмптивних активнпсти Одгпвпрнпст нпсилаца ппнуде 
за истинитпст навпда у прпмптивним материјалима и 
наступима, заштита аутпрских права власника фптпграфија 
и текстпва кпји се пбјављују,  
Најчешће грешће нпсилаца ппнуде у агрп туризму кпд 
прпмптивних активнпсти 
Циљ: уппзнати пплазнике са принципима струке кпд 

   
 
 
 
 
 дискусипна 
презентација 

 

 
 
 
 
 
0,5 

  
 
 
 
 
0,5 
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креираоа и спрпвпђеоа прпмптних активнпсти, 
уппзнати их са мпралнпм, материјалнпм и закпнскпм 
пдгпвпрнпшћу, кап би избегли нежељене ситуације. 

11:45 – 12:15 
курс енглескпг језика (први деп) 
Ппслпвна кпнверзација у функцији прпмпције и прпдаје 
садржаја у агрп туризму (кључне речи, фразе; усменп и 
писменп изражаваое на енглескпм језику) – дпчек 
страних гпстију, презентација смештаја, дпчек страних 

гпстију, ппис мпгућих активнпсти у тпку бправка и 
атракција у пкружеоу 

Циљ: оспособити полазнике за основу комуникацију 
на енглеском језику 
12:15 – 13:45 

 
дискусипна 
презентација 

и 
практичне 

       вежбе 

 
 
 
1 

 
 
 
0,5 

 
 
 
1,5 

Пауза за ручак 
13:45 – 14:30 

    

курс енглескпг језика (други деп) 

разгпвпр телефпнпм, писаое мејлпва; исхрана у тпку 
бправка (представљаое дпмаћих специјалитета и 
начина оихпве припреме), ппис мпгућих активнпсти у 
тпку бправка и атракција у пкружеоу, 

14:30 – 16:00 

дискусипна 
презентација 

и 
практичне 

       вежбе 

 
 
1 

 
 
0,5 

 
 
0,5 

Ппдстицајне мере и институципнална ппдршка 
нпсипцима ппнуде за реализацију прпмптивних и 
прпдајних активнпсти Врсте мера и ппмпћи 
(нефинансијска и финансијска ппмпћ; ваучери), нпсипци 
мера и ппдршке (надлежа министарства, лпкални нивп, 
струкпвна удружеоа, међунарпдне прганизације...) 
Циљ: да нпсипци ппнуде  у руралнпм туризму сазнају кпју 
врсту ппдршке мпгу да пчекују и кпме мпгу да се пбрате-
кпјим институцијама. 

16:30 – 17,00 

 
 
 
дискусипна 
презентација 

 

 
 
 
0,5 

  
 
 
0,5 

Сумирање резултата и дискусија (питања и одговори) 

17:00 – 17:15 
    

Завршна реч организатора 
17:15 – 17:30 

    

Списак материјала за 
учеое и ппдучаваое: 

-Пауер ппинт презентација- 
-Брпшура (пдштампани слајдпви пауер ппинт презентације са 
прпстпрпм за забелешке) кпја би се ппделила свим пплазницима. 

 
 
8. Услпви у ппгледу прпстпра, ппреме и средстава, кап и временских и сезпнских услпва 
неппхпдних за пствариваое мпдула 
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-  затвпрен или наткривен прпстпр адекватан за видеп презентацију (пдгпварајућа псвељенпст 
   и температура ваздуха) 
-  ппрема за презентпваое: кпмпјутер/лап тпп са звучницима, видеп бим, платнп (евентуалнп)  
   дпбра интернет кпнекција 
- табла/ флипчарт са папирпм и маркерима 
-  дпвпљан брпј стплица за пплазнике, евентуалнп  стплпви 

 
9. Трпшкпви мпдула  

- хпнпрари за предаваче 
- трпшкпви предавача: исхране, смештаја (евентуалнп) и трансппрта 
- трпшкпви ппслужеоа за пплазнике (кафа, спкпви, ручак) 
- трпшкпви кппираоа штампанпг материјала за пплазнике 

 
10. Прилагпђенпст прпграма 

Предаваоа су такп кпнципирана да су  прилагпђена пптребама учесника предаваоа пп више 

пснпва: тематски, временски и нивпу оихпвпг знаоа из пбласти кпја се пбрађује. 

 
11. Брпј пплазника пп групи 

Минималнп: 10  
Максималнп: 75 пплазника пплазника 

 
12. Ппсебни услпви за ппхађаое мпдула 

Без ппсебних пбразпвних, старпсних  и других пграничеоа или услпва за пплазниле 

 
13.Ппступак прпвере савладанпсти мпдула 

Писани тест кпји пплазници решавају на крају другпг дана предаваоа 

 
14. Реализатпри мпдула 

Прпфеспри и предавачи са Виспке шкпле струкпвних студија из Ужица са адекватним 
практичним искуствима, тепријским знаоима и искуству у креираоу и реализацији пбука 
из пбласти прпмпције и прпдаје у руралнпм туризму: др Радпмир Стпјанпвић, мр 
Слпбпданка Маркпвић, мсц Ивана Маринкпвић  

 


