
 

 

 

 

 
 

Регионална развојна агенција Златибор и 

Академија струковних студија Западна Србија 

Одсек Ужице  

расписују 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за учешће у обукама из области агротуризма  
 

 
 
Програм обука из области агротуризма се реализује у оквиру Ерасмус плус пројекта 

585833-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP ЛАНДС: "Следећа дестинација Балкан: развој 

агротуризма". Пројекат има за циљ изградњу капацитетa у високом образовању, тако да 

оно има активну улогу у развоју друштва које стреми побољшању квалитета живота у 

руралним областима кроз диверзификацију руралне економије. 

 

Један од посебних циљева јесте креирање, сертификација и реализација професионалних 

обука из области агротуризма постојећим актерима у овој области као и потенцијалним 

предузетницима.  

 

Циљна група обука су активни учесници у агротуризму (чланови сеоских туристичких 

домаћинстава,пољопоривредних газдинстава, стручних лица из области пољопривреде и 

туризма, удружења из области туризма и пољопоривредних удружења, еколошких 

друштава, туристичких организација...) као и будући предузетници у овој области. 

 

Место одржавања обука: Обуке ће се реализовати у просторијама Академије 

струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице (Трг Светог Саве 34), али према 

исказаним потребама заинтересованих полазника, обуке се могу реализовати и у другим 

објектима. 

 

Минимални број полазника по курсу је десет. Уколико је број пријављених мањи, 

организатор задржава право измене термина реализације. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Период реализације обука је од 01. марта до 30. априла 2020. године.  

 

Тачан датум и распоред обука биће договорен након пријаве заинтересованих полазника, 

у међусобној комуникацији организатора курса и пријављених полазника.  

 

Полазници добијају сертификат (уверење) о присуству курсу. 

 

Обуке су бесплатне за све полазнике (трошкове организације обука сноси организатор 

курса у оквиру пројекта, док трошкове превоза и смештаја сносе сами полазници). 

 

Пријављиве и све додатне информације о обукама могу се добити код мр Биљане 

Ђуричић лично у Академији струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице, Трг 

Светог Саве 34, канцеларија 204, или путем имејла biljana.djuricic@vpts.edu.rs односно 

телефоном 0612221249. 

 

Обуке из области агротуризма обухватају укупно 32 курса сврстаних у две категорије: 

обуке за управљање породичним газдинством/сеоским туристичким домаћинствима и 

обуке за креирање програма за госте на породичним газдинствима/ сеоским туристичким 

домаћинствима. Након радионице која је одржана 06.12.2019. године у Ужицу, учесници 

са територије Златиборског округа, исказали су потребу за организацијом следећих 13 

курсева:  

 
 
Редни 

бр. 

ЛИСТА КУРСЕВА ЗА КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊЕ 

ДОМАЋИНСТВОМ 

Трајање курсева 

1.  Простори и објекти у агротуризму 1 дан 
2.  Управљање финансијама у агротуризму 1 дан 
3.  Савремене технике промоције и продаје у руралном туризму 2 дана 
4.  Визуелни идентитет домаћинства у агротуризму 1 дан 
5.  Правна регулатива у пословању сеоских домаћинстава 2 дана 
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Редни 

бр. 

ЛИСТА КУРСЕВА ЗА КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ГОСТЕ Трајање курсева 

1.  Услуге исхране и пића као сегмент понуде у агротуризму 2 дана 

2.  Органска (или еколошка) производња у функцији агротуризма 1 дан 

3.  Дегустација, презентовање и продаја традиционалних производа од 

меса на домаћинству 
1 дан 

4.  Дегустација, презентовање и продаја традиционалних сирева  1 дан 

5.  Дегустација, презентовање и продаја вина и ракија - вински 

туризам 
3 дана 

6.  Анимације у агротуризму  2 дана 

7.  Сакупљање лековитог биља 3 дана 

8.  Нематеријална културна баштина у функцији агротуризма  2 дана 

 


