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НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА 

СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ – 

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ И 

ПРАТИЛАЦ 

 

 



У Србији је регистровано око 

1.400 туристичких водича, а сви 

који се баве тим послом морају 

имати лиценцу Министарства 

економије и регионалног развоја. 



Према подацима из Удружења 

туристичких водича, добар водич 

у сезони може дневно да заради 

60-120 евра. 



Туристички водичи могу радити 

самостално или бити стално 

запослени у туристичким 

агенцијама, које су у обавези да 

ангажују искључиво лице које 

има уверење о положеном 

стручном испиту за обављање 

тог посла.  

 



У сектору за туризам 

Министарства економије и 

регионалног развоја, кандидат 

након положеног испита добија 

лиценцу, легитимацију и ознаку. 



Онима које инспектори ухвате да 

без дозволе раде као туристички 

водичи или пратиоци следује 

прекршајна пријава, са казнама 

до 80.000 динара.  

 

Ако је неко од њих заборавио 

легитимацију и службену ознаку 

код куће, то ће га коштати до 

5.000 динара. 



Полагање за туристичког 

водича: 

   Обухвата следеће предмете:  

1) Основи туризма;  

2) Туристички ресурси;  

3) Агенцијско и хотелијерско 

пословање;  



4) Друштвено уређење, 

туристичка политика и прописи у 

туризму;  

5) Информативно-водичка 

служба у туризму;  

6) Национална историја;  

7) Страни језик. 

 

 



  Стручни испит за туристичког 

пратиоца полаже се по програму 

који обухвата следеће предмете:  

1) Друштвено уређење, 

туристичка политика и прописи у 

туризму;  

2) Информативно-водичка 

служба у туризму;  

3) Агенцијско и хотелијерско 

пословање;  

4) Страни језик. 

 

 



Предмет "Основи туризма" 

обухвата следеће градиво:  

- појам туризма и видови туризма;  

- функције туризма;  

- основне карактеристике развоја 

туризма;  

- основне карактеристике епоха 

развоја туризма; 



- Савремене тенденције у 

међународном туризму;  

- глобална туристичка кретања;  

појам услуга и услужних 

делатности у туризму;  

- основни фактори развоја 

туризма;  

- дефинисање потрошача у 

туризму; 

 



- врсте туристичких путовања;  

карактеристике туристичког 

тржишта;  

- специфичности туристичке 

понуде и тражње;  

- хетерогеност туристичких 

кретања;  

- дефинисање појма туристичких 

мотива и њихове карактеристике;  

основне функције туризма; 



- значај и улога маркетинга у 

туризму;  

- загађење и туристички развој;  

појам и значај одрживог развоја 

туризма;  

- важнији трендови у туризму. 



Предмет Туристички ресурси 

обухвата област природних 

ресурса и област културних 

ресурса.  

Област Природни ресурси 

обухвата следеће градиво:  

- саобраћајно-географски положај 

и границе Републике Србије;  

- туристички положај Републике 

Србије;  

- природни потенцијали за развој 

туризма Републике Србије; 



- геоморфолошки туристички 

ресурси;  

- хидролошки ресурси;  

- термоминералне воде Републике 

Србије;  

- клима као туристички ресурс; 

- флора и фауна као туристички 

ресурс;  

- антропогени туристички ресурси 

(етнографски, уметнички и 

амбијентални); 



- градски туристички центри; 

- планински туристички центри; 

- бањски туристички центри; 

- сеоски туризам; 

 



Област Културни ресурси 

обухвата следеће градиво: 

- основна обележја стваралаштва 

и утицај на нашу културу; 

- праисторијске и античке 

уметности;  

- романска и готска уметност; 

- исламска уметност;  

- барок; 



- уметности 19. века;  

- савремено културно и уметничко 

стваралаштво;  

- монументално сликарство у 

средњевековној Србији; 

- средњевековна уметност Косова 

и Метохије;  

- споменици рашке школе; 

- споменици моравске школе; 



- средњевековни манастири; 

- фрушкогорски манастири; 

- манастири Овчарско-Кабларске 

клисуре;  

- хуманизам и ренесанса;  

- тврђаве на Дунаву;  

- правци у модерној уметности; 

- облици фолклорног 

стваралаштва. 



Предмет Агенцијско и 

хотелијерско пословање у 

туризму обухвата следеће 

градиво:  

- настанак и развој туристичких 

агенција;  

- савремене тенденције пословања 

туристичких агенција;  

- врсте туристичких агенција; 



- функције агенција на туристичком 

тржишту;  

- настанак и развој организатора 

путовања;  

- туристички аранжмани; 

- хотелијерство као привредна 

делатност;  

- тржишне основе пословања у 

хотелијерству; 



- општи приступ класификацији и 

категоризацији објеката; 

- пословна сарадња хотелијера и 

туристичких агенција; 

- међународни ланци хотела;  

- мала и средња предузећа у 

хотелијерству. 

 



Предмет Друштвено уређење, 

туристичка политика и прописи у 

туризму обухвата следеће 

градиво:  

- друштвено уређење, основни 

инструменти туристичке 

политике; 

- основни системски прописи и 

мере економске политике 

Републике Србије од значаја за 

пословање и кретање у туризму. 



Предмет Информативно-водичка 

служба у туризму обухвата 

следеће градиво:  

- место и улога информативне 

службе у туризму;  

- карактеристике информативно-

пропагандне делатности у 

туризму;  

- комуникације у туризму;  



- место и улога туристичких 

водича и туристичких пратилаца 

у реализацији туристичких 

аранжмана;  

- специфичности рада туристичких 

водича и туристичких пратилаца; 

- методологија рада туристичких 

водича и туристичких пратилаца; 



- документација при реализацији 

туристичких аранжмана; 

- непредвиђене ситуације у раду 

туристичких водича и 

туристичких пратилаца; 

- понашање и етика у раду 

туристичких водича и 

туристичких пратилаца; 

 



- коришћење савремене 

технологије у раду туристичких 

водича и туристичких пратилаца; 

- вештина вођења. 



Предмет Национална историја 

обухвата следеће градиво:  

- периодизација праисторије; 

- камено доба на Балкану; 

- бронзано и гвоздено доба на тлу 

Србије;  

- грчка античка култура и римско 

доба на Балкану; 



- порекло Словена, њихове сеобе 

и досељавање Словена; 

- Христијанизација Словена; 

- најстарије српске кнежевине; 

- настанак глагољице и ћирилице; 

- Србија у 11. и 12. веку; 

- стварање српске државе;  

- Стефан Немања и његово доба; 



- Свети Сава живот и дело; 

- стицање међународне 

независности Србије;  

- настанак, развој и значај српске 

православне цркве;  

- турска освајања Балкана; 

- Косовска битка;  

- балканске земље под турском 

влашћу; 



- обнова Пећке патријаршије и њен 

значај;  

- узроци, почетак и ток Првог 

српског устанка;  

- почетак и ток Другог српског 

устанка;  

- стицање међународне 

независности Србије; 



- Краљевина Срба, Хрвата и 

Словенаца;  

- династија Карађорђевића; 

- династија Обреновића;  

- Први и Други балкански рат; 

- Први светски рат;  

- учешће Југославије у Другом 

светском рату;  

- стварање и развој послератне 

Југославије (ФНРЈ, СФРЈ и СРЈ); 



- стварање државне заједнице 

Србија и Црна Гора;  

- Република Србија од 2006. године 

до данас. 



Предмет страни језик кандидат 

полаже из једног од следећих 

страних језика: енглеског, 

француског, немачког, руског, 

шпанског или италијанског језика, 

који су обухваћени наставним 

планом и програмом 

министарства надлежног за 

послове просвете. 



Кандидат мора да покаже знање 

страног језика тако да:  

 

1) разуме суштину конкретних 

или апстрактних садржаја у 

сложеним текстовима, као и 

стручну расправу везану за 

делатност коју обавља; 



2) је у стању да се изражава са 

одређеним степеном спонтаности 

и лакоће, тако да разговор са 

изворним говорницима не 

представља напор ни једној ни 

другој страни;  

 



3) се о великом броју тема 

изражава јасно и потпуно, уме да 

искаже своје мишљење о 

актуелним дешавањима и изложи 

предности и мане различитих 

ситуација и појава. 

 



НАЧИН ПОЛАГАЊА 

СТРУЧНОГ ИСПИТА 

Стручни испит за туристичког 

водича полаже се пред 

Комисијом за полагање стручног 

испита за туристичког водича, а 

стручни испит за туристичког 

пратиоца полаже се пред 

Комисијом за полагање стручног 

испита за туристичког пратиоца 

које образује министар надлежан 

за послове туризма 

 



Комисија за полагање стручног 

испита за туристичког водича 

има председника, и осам чланова 

који имају заменике, а Комисија 

за полагање стручног испита за 

туристичког пратиоца има 

председника и четири члана који 

имају заменике. 



Министарство надлежно за 

послове туризма најмање једном 

годишње расписује оглас на који 

се могу пријавити 

заинтересована лица за полагање 

стручног испита за туристичког 

водича и туристичког пратиоца. 



Кандидат који је стекао високо 

образовање на студијама другог 

степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке 

академске студије, 

специјалистичке струковне 

студије), 



дносно на основним студијама у 

трајању од најмање четири 

године, не мора да полаже испит 

из једног предмета из члана 2. 

овог правилника ако је тај 

предмет био један од основних 

предмета у програму студирања 

на факултету. 



Практични део стручног испита 

обухвата вођење туристичке 

групе правцем - итинерером који 

утврде комисије из члана 9. став 

1. овог правилника. 



Успех кандидата на стручном 

испиту за сваки предмет и 

коначан успех оцењује се оценом 

"положио" или "није положио".  

 

Коначан успех кандидата на 

стручном испиту утврђују 

комисије. 



Кандидат који не покаже 

потребно знање на стручном 

испиту за туристичког водича из 

највише два предмета из члана 2. 

став 1. овог правилника може 

полагати поправни испит. 



Полагање уз помоћ YUTA-e 



Сајт: www.yuta.rs (на сајту је 

пријава за полагање)  

Један циклус траје 6 дана (36 

сати).  

Цена едукације са приручником је 

15.000 динара уз могућност 

одложеног плаћања (само за 

коришћење 6.500 динара).  

Попуњена пријава се доставља 

на mail: vodici@yuta.rs 

http://www.yuta.rs/




ПОТРЕБНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Оверена фотокопија личне карте, 

или оверен извод личне карте ако 

је чипована;  

Оверена фотокопија дипломе или 

уверење о дипломирању. Ако се 

још увек студира, уверење о 

студирању;  



Уверење о држављанству;  

Уплата на дати износ и жиро 

рачун, оригинал уплатница (око 

400 дин) 

 



Пријавни формулар који стоји на 

сајту министарства финансија!!! 

Сву потребну документацију 

припремити до нове године!!! 

Сајт министарства финансија: 

http://www.mfin.gov.rs  

   (посматра се одељак ОГЛАСИ) 

http://www.mfin.gov.rs/


КО има facebook налог, добро је 

да постане члан групе. 

http://www.facebook.com/vodic.pro

fesionalac (центар за обуку 

туристичких водича) 

 

Булевар Деспота Стефана 2, НС 

069 2447378 (др Ивана Ћурувија) 

 

http://www.facebook.com/vodic.profesionalac
http://www.facebook.com/vodic.profesionalac


Сва документација се шаље на 

дату адресу ПРЕПОРУЧЕНО са 

обавезном назнаком сатнице кад 

је послато јер се по томе 

рангирају кандидати.  

Веома је важно да ниједан 

документ не буде старији од 6 

месеци. 



ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА... 

1. Енглески језик B2- стручни, 

полаже се писмено и усмено.  

-добро погледати стручне речи и 

изразе,  

- писмени део је на заокруживање 

и како год да се уради излази се и 

на усмени на ком може да се 

поправи утисак уколико је 

писмени лоше урађен. 



  - Усмени подразумева 

конверзацију о туризму, 

туристичким местима, 

знаменитостима  

  -употреба стручне 

терминологије и правилно 

коришћење времена је веома 

важно!!!  

- Овај испит се полаже први!!! 

 

 



2. Национална историја  

-питања су отвореног типа, нпр 

значај Обреновића, лоза 

Немањића и слично  

-10 питања 



3. Ресурси у туризму су 

раздвојени на два теста: 

-природни ресурси и културни 

ресурси (овде треба обратити 

пажњу на ктиторе и године 

изградње манастира у Србији)  

-питања су мешовитог типа, 

углавном отвореног типа. 



4. Основе туризма  

-ово је тест који је задаје највише 

муке, јер су питања на 

заокруживање али доста нејасно 

формулисана. 

  У сваком је било више одговора 

али није назначено било да ли се 

заокружује једну или више. 



5. Законска регулатива у области 

туризма  

-подразумева законе о бањама,  

о туризму, о националним 

парковима и све који се тичу 

туристичких делатности, 

укључујући и Устав Републике 

Србије  

-тест од 10 питања на 

заокруживање 

 



6. Хотелско и агенцијско 

пословање  

Састоји се од два теста,  

- један из агенцијског, други из 

хотелског пословања. 



7. Информативна и водичка 

служба 

   -тест од 12 питања отвореног 

типа 



Предмети под редним бројевима 

2, 3 и 4 се најчешће полажу први 

дан, а остали други дан.  

 

Имају се непуне две недеље по 

истеку конкурса за спремање 

испита. 



Литература није дата јер не смеју 

да фаворизују ауторе, али YUTA 

издаје скрипту која се плаћа 6500 

РСД.  

 

Добра је као смерница, али није 

довољна. 



2013. године се полагало у Нишу, 

Новом Саду и Београду  

 

У конкурсној пријави постоји 

питање где би вам одговарало да 

полажете. 



Практични део у виду екскурзије 

увек буде најављен за фебруар, 

март идуће године. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!!! 
Merci pour votre attention 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Grazie per la vostra attenzione 

Спасибо за внимание 

Gracias por su atención 

Thank you for your attention 


