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Шифра предмета ТТМО305ЛР 

Условљеност другим предметима:  
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета:  
Упознавање студената о основниим појмовима локалног економског развоја. Локални економски развој јесте приоритет заједнице 

сам по себи. Локал треба да већи дио ресурса дугорочно користи у једном правцу – правцу економског развоја. За локално 

руководство је изазов да своје одлуке износи у јавност, да добије подршку и истраје у реализацији. То је могуће само уколико се 

јасно објасне конкретне и дугорочне предности улагања локалне заједнице у програме развоја као што су програми подршке 

привреди, или развој људских ресурса. Предмет уједно пружа студенту могућност да се упозна са концепцијом, принципима и 

начелима одрживог развоја туризма, да разумије кооперативност и потенцијалну конфликтност између заштите и коришћења 

природног и културног наслијеђа и ресурса и развоја туристичке дестинације и квалитетног туристичког производа; као и да 

савлада основе система управљања заштитом, уређењем и одрживим развојем туристичких подручја и центара. 

Исходи учења: 
Након завршетка овог курса студент ће стећи основна знања о чињеницама, принципима, процесима и генералним концептима у 

локалном економском развоју. Изучавањем овог предмета студент ће стећи знање потребно за успјешно обављање послова из 

изворног дјелокруга градова и општина, Биће оспособљен да усклади различите захтјеве и интересе грађана, да успјешно 

координира дјелатности локалних служби и институција, да рационално користи ријетке расположиве ресурсе, а све то у складу 

са начелима ефикасности, ефективности и економичности. Студент ће се оспособити за примјену концепције, принципа и 

критеријума одрживог развоја туризма; за анализу и разматрање утицаја опција развоја туризма на животну средину, природно 

и културно наслијеђе и квалитет живљења локалног становништва и за укључивање у систем управљања квалитетом животне 

средине, као и за даље усавршавање ради  координације туристичких активности и актера и рјешавања конфликтних ситуација у 

управљању одрживим развојем туристичких простора. 

Метод наставе и савладавање градива:  
Предавања, вјежбе, консултације 
Садржај предмета по седмицама: 

1 Појам и природа локалног економског развоја 

2 Фактори који утичу на локални економски развој и предуслови ангажовања локалне самоуправе у области привреде и туризма 

3 Инструменти и технике локалне самоуправе за подстицање привредног развоја 

4 Оквир за локални економски развој - анализа стања и укључивање важних учесника у ЛЕР-у 

5 Унапређење институционалног капацитета и стратешко планирање економског развоја 

6 Спровођење програма и пројеката 

7 Праћење и оцјена спроведених активности 

8 I парцијални испит 

9 Туризам заснован на локалном развоју 

10 Стратешко планирање развоја туризма локалних заједница 

11 Савремене тенденције у развоју туризма од значаја за ЛЕР 

12 Одрживи развој туризма 

13 Заштита и одрживо коришћење ресурса и наслијеђа у туризму 

14 Развој туризма руралних и пограничних простора 

15 Одрживи развој туризма на планинским подручјима 

16 Информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у функцији одрживог развоја туризма 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 

Недјељно: 
Кредитни коефицијент 

8/30=0,267 
Недјељно оптерећење: 

0,267*40 сати=10,68 

У семестру: 
Укупно оптерећење за предмет: 8 кредита*30 сати/кредиту=240 сати 
Активна настава=90 сати предавања и вјежби (60+30) 
Континуална провјера знања: 10 сати 
Завршна провјера знања: 5 сати 
Самосталан рад: учење, консултације135 сати 

Обавезе студента: 
Студенти су обавезни да похађају наставу, приступе изради и одбрани семинарског рада. 
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Облици провјере знања и оцјењивање  
Редовно присуство и учешће у настави до 10 бодова, семинарски радови до 10 бодова, колоквиј 1  до 20 бодова, колоквиј 2 до 20 

бодова, завршни испит – максимално 40 бодова. Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод. 

 


