ИСПИТНА ПИТАЊА ХОТЕЛИЈЕРСТВО ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
(Изборни предмет)
1. Дефинисање, значење, подела хотелијерства, разлика између хотелијерства,
ресторатерства и гастрономије
2. Функције и значај хотелијерства за развој туризма, међусобна условљеност у
развоју хотелијерства и туризма
3. Настанак и развој хотелијерства и туризма
4. Настанак и развој хотелијерства у Србији
5. Савремене тенденције у развоју хотелијерства, појава и фактори формирања
хотелских ланаца, основни начини раста и развоја хотелских ланаца
6. Појам угоститељског објекта, врсте објекта у хотелијерству, врсте угоститељских
пословних јединица за смештај и исхрану, основне врсте и типови
угоститељских објеката за смештај, основне врсте и типови угоститељских
објеката за изсхрану и пиће
7. Дефинисање хотела и других објеката у хотелијерству
8. Класификација објеката у хотелијерству, разврставање објеката хотели-подела
специфичне срсте хотела, хотелска насеља, апартман-хотели, апартманска
насеља, мотели, пансиони. Минимални услови којима морају удовољити објекти
у хотелихерству, значење минималних услова унутрашња висина просторије
собе, особље, остало.
9. Категоризација објеката, објекти који се категоришу, утврђивање услова за
категоризацију, поступак категоризације, органи овлашћени за категоризацију,
елементи и мерила за категоризацију, означавање категорија.
10. Фактори формирања и функционисања радног колектива у хотелу, технолошкотехнички фактори, тржишно-организациони фактори, фактори обезбеђења
квалитета радних операција у хотелу, тестирање и обука запослених, мотивација
за рад и стимулација запосленеих
11. Организација и техника пословања хотелских служби, служба као део
организације хотела
12. Службе руковођења-управе, рецепцијска, на спратовима, хране и пића
13. Садржај и циљ регистровања пословних промета и врсте техничких средстава за
регистровање пословних промена
14. Економски аспекти пословања хотела, основни чиниоци радног процеса у
хотелијерству, кадрови, средства, трошкови пословања у хотелу, трошкови
основних чиниоца радног процеса у хотелу, цене производа и услуга у хотелу
15. Укупни приход као резултат пословања, тража на туристичком тржишту, приход
предузећа у хотелијерству, појам, структура и фактори, приход и цене, динамика
укупног прихода, управљање укупним приходима
16. Калкулација у хотелијерству, продаја и рецепцијско пословање

17. Дефинисање и врсте одговорности, кривична одговорност, за привредне
преступе, одговорност за прекршаје, приватно-правна одговорност хотелијера,
одговорност за штету због нестанка и оштећења ствари госта, одговорност због
телесне повреде и здравља хотелских гостију, одговорност радника
18. Уговори у хотелијерству, уговор о пруженим услугама, продаји, закупу,
посредовање, сефу, осигурању, гаранцији
19. Дефинисање и врсте осигурања, уговор осигурања, осугурање од одговорности,
осигурање хотелских гостију од последица несрећног случаја, осигурање
гардеробе, осигурање чување возила
20. Значај истраживања тржишта хотелских производа и услуга потреба и
могућности формирања инфорационог система
21. Систем стратегијског управљања хотелским производима и услугама, основне
стратегије развоја хотела
22. Стратегијско и тактичко управљање тражњом, стратегијско планирање развоја
хотела
23. Управљање организационом структуром, управљање квалитетом, управљање
кадровима, контрола пословних активности хотела
24. Послоно комуницирање
25. Пословна култура

