
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

 

1. Појам културе (индивидуална – колективна култура, култура као процес и култура 

као производ)   

*10 поена 

2. Наведите и објасните суштинске елементе једне културе (аутохтоност и 

континуитет)  

   *20 поена 

3. Појам културног наслеђа и процес селекције културног наслеђа (динамички 

концепт)  

   *20 поена 

4. Видови културног наслеђа и подела културног наслеђа према УНЕСКУ 

*10 поена 

5. Класификација културног наслеђа у функцији туризма (класификација према 

Сварбруку, Прентису и др.) 

*20 поена 

6. Појам културног туризма (технички и концептуални приступ у дефинисању) 

*20 поена 

7. Култура и туризам као фактори регионалне атрактивности 

*10 поена 

8. Концепт конкурентности туристичке дестинације (Крауч и Ричи, ОЕЦД, модел 

културе, туризам, атрактивност и конкурентност) 

*20 поена 

9. Важни критеријуми успешности између културе и туризма (Хавиер Грефе, 

генерални проблеми на релацији култура – туризам) 

*15 поена 

10. Политика и програм развоја културе и туризма (јавно-приватно партнерство, 

укљученост локалне заједнице, маркетинг активности, развијање ефективних 

партнерстава)   

*15 поена 

11. Економске насупрот културним вредностима (врсте вредности – Фреј и Померене, 

нефункционисање тржишних цена, процена и валоризација, културни капитал и 

одрживост)  

   *20 поена 

12. Културно наслеђе као јавно добро (сличности и разлике са другим јавним добрима, 

екстерналије, неправилности на тржишту у случају културног наслеђа) 

*15 поена 



13. Видови утицаја културе и туризма на регионални развој (трансфер вредности од 

културних у еконмске, cost-benefit анализа, директна – индиректна – индуцирана 

потрошња)  

   *20 поена 

14. Методи за утврђивање економских ефеката културе: контингенти вредновања 

(спремност да се плати за коришћење културног добра, спремност да се плате 

додатни трошкови, хедонистички метод) 

*20 поена 

15. Методи за утврђивање економских ефеката културе: импакт студије и коефицијенти 

мултипликације (директни и индиректни приходи, коефицијент мултипликације) 

*15 поена 

16. Методи за утврђивање економских ефеката културе: секторске студије и 

финансијски прегледи  

*10 поена 

17. Улога појединих активности у култури на регионални развој: споменици културе 

(привлачење туриста, фондови и пореске олакшице, нове квалификације и вештине 

локалног становништва) 

   *15 поена 

18. Улога појединих активности у култури на регионални развој: музеји и изложбе 

(музеји у руралним подручјима) 

*20 поена 

19. Улога појединих активности у култури на регионални развој: фестивали и посебни 

догађаји (начин финансирања, дуготрајни ефекти) 

*15 поена 

20. Улога културних пејзажа у развоју подручја (појам, видови, конзерваторске и 

развојне тенденције, улога локалне заједнице) 

*20 поена 

21. Могући сценарији развоја и заштите једног културног пејзажа (рационална – 

морална – самосвесна заједница) 

*10 поена 

22. Политички и економски инструменти за контролу и заштиту културног пејзажа 

(едукација, законска  регулатива, субвенције и пореске олакшице) 

*20 поена 

23. Критеријуми који утичу на степен економског утицаја културне активности на 

развој подручја где се одвија (обим активности, степен економске 

интегрисаности региона, сектор коме припадају поларизоване активности 

трајање активности, укљученост локалног становништва) 

*20 поена 

24. Менаџмент планирање у културном туризму: вредновање значаја локалитета 

(сложен процес, интереси заинтересованих страна – стејкхолдери, кључна питања 

у сваком менаџмент процесу) 



*20 поена 

25. Менаџмент планирање у културном туризму: идентификовање кључних елемената 

вредности (карактеристике и атрибути културних пејзажа, основни концепти при 

вредновању атрибута) 

*20 поена 

26. Менаџмент планирање у културном туризму: модели за анализу локалитета 

(вишедимензионална анализа, модели за анализу локалитета) 

*20 поена 

27. Менаџмент планирање у културном туриму: процена утицаја предвиђених 

активности у простору 

*10 поена 

28. Кључне детерминанте менаџмент планова за културне ресурсе (вредности, 

функционалне везе, дефинисање стејкхолдера) 

*20 поена 

 

НАПОМЕНА: Текст који се налази у загради и који ближе одређује одговор на 

постављено питање неће бити на тесту. Са звездицом је означен број поена 

који доноси свако питање. У наставку свако питање доноси по један поен.  

 

29. Шта означава култура према пореклу појма? 

30. Шта представља колективна култура? 

31. Која су два суштинска елемента једне културе? 

32. Шта подразумева „наслеђе“ као појам? 

33. Који су начини преко којих се уважавају вредности које гради културно наслеђе? 

34. Која је основна подела културног наслеђа? 

35. Шта спада у нематеријално културно наслеђе? 

36. Шта се убраја у културно наслеђе према УНЕСКУ? 

37. Шта спада у места, као врсте културног наслеђа према УНЕСКУ? 

38. Која су два дела процеса вредновања која се преплићу? 

39. Шта се подразумева под појмом „културни капитал“? 

40. Који је основни принцип код јавних добара? 

41. Како могу да се јаве екстерналије код културног наслеђа? 

42. Шта представља cost-benefit анализа као техника код економских процена? 

43. Шта се подразумева под анализом економског утицаја, односно, импакт студије? 

44. Како може да се дели култура према броју чланова? 

45. Шта представља индивидуална култура? 

46. Шта представља континуитет једне културе? 

47. Шта обухвата културно наслеђе у најширем смислу? 

48. Шта обухвата експертски приступ при селекцији културног наслеђа? 

49. Шта спада у материјално културно наслеђе? 

50. Шта се убраја у културно наслеђе према УНЕСКУ? 



51. Шта спада у комплексе, као врсте културног наслеђа према УНЕСКУ? 

52. Ко врши процену и одлучује о вредности? 

53. Која су два важна појма при конципирању економске вредности наслеђа, 

посматрано са економске тачке гледишта? 

54. Који су сегменти којима треба да се посвети економска анализа културног наслеђа? 

55. Шта су екстерналије, односно индуцирани доходак? 

56. Који су видови вредности културних добара који могу да буду вредновани од 

стране појединаца (Фреј и Померене)? 

57. Шта се подразумева под анализом заснованом на жељи (спремности) да се плати 

посета једном културном добру? 

58. Директан начин стављања културе у функцији локалног развоја је преко: 

 

 


