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ГОДИШЊА СКУПШТИНА СРПСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА 

И ГЕОГРАФСКИ СЕМИНАР „ТУРИЗАМ И ГЕОГРАФИЈА“ 
 
 

У великом хемијском амфитеатру Хемијског факултета Универзитета у Београду су 
у суботу, 24. фебруара 2018. године одржани Годишња скупштина Српског географског 
друштва (СГД) и географски семинар „Туризам и геграфија“. 

Присутне чланове су на почетку Годишње скупштине СГД-а су поздравили: проф. 
др Мирко Грчић – председник СГД-а (редовни професор Географског факултета 
Универзитета у Београду), проф. др Снежана Ђурђић (ванредни професор Географског 
факултета Универзитета у Београду) и мр Славиша Татомировић (Одељење за 
фотограметрију Војногеографског института у Београду).  

Дневни ред Годишње скупштине СГД-а су чиниле следеће тачке: 
1. Отварање Годишње скупштине, избор радних тела и поздравне речи 
2. Извештаји Извршног, Уређивачког и Надзорног одбора о раду у протеклом 

периоду (Извештаје су поднели: проф. др Мирко Грчић – председник СГД-а 
и редовни професор Географског факултета Универзитета у Београду, проф. 
др Микица Сибиновић – секретар СГД-а и доцент Географског факултета 
Универзитета у Београду и мастер географије Аљоша Будовић – асистент 
Географског факултета Универзитета у Београду) 

3. Предлог плана рада за 2018. Годину 
4. Предлози и доделе признања СГД-а 
5. Дискусија 

Сви чланови СГД-а су на поклон добили најновија издања Гласника СГД-а (сввеска 
XCVII – бројеви 1 и 2) 
Након Годишње скупштине Српског географског географског друштва одржан је 

географски семинар „Туризам и географија“ (уз присуство чланова СГД-а и 135 
наставника географије).  

Током географског семинара одржана су следећа предавања: 
  1. „Националне стратегије развоја туризма Србије у периоду 2005-2025.“ 

(предавач ппроф. др Добрица Јовичић – Географски факултет Универзитета у 
Београду) 

  2. „Регионална разноликост туристичког промета у свету“ (предавач проф. др 
Јован Плавша – Департман за географију, туризам и хотелијерство Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду) 

  3. „Туристички промет и материјална база туризма са посебним освртом на 
наставне садржаје (предавач проф. др Сања Павловић – Географски факултет 
Универзитета у Београду) 

  4. „Туристичка анимација – битан фактор у презентацији и едукацији туриста о 
фолклорном наслеђу“ (предавач проф. др Анђелија Ивков-Џигурски – Департман за 
географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета 
у Новом Саду) 

  5. „Авантуристички туризам у Србији – мит или реалност“ (предавач проф. др 
Невена Ћурчић – Департман за географију, туризам и хотелијерство Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду) 



Mилан Лалић                                                               
ГОДИШЊА СКУПШТИНА СГД-а И СЕМИНАР „ТУРИЗАМ И ГЕОГРАФИЈА“                                           

2 

  6. „Одрживи туризам у националним парковима Србије“ (предавач др Јована 
Бранков – Географски институт „Јован Цвијић“ Српскe академијe наука и уметности) 

  7. „Туристички потенцијали Ђердапа у функцији извођења ђачких екскурзија“ 
(предавач др Добрила Лукић – Осма београдска гимназија) 

  8. „Љубљана – Зелена престоница Европе“ (предавач професор Владимир 
Мајсторовић – Прехрамбено-угоститељска школа Чачак) 

Средњу стручну школу Црвенка је на Годишњој скупштини СГД-а и 
географском семинару „Туризам и географија“ представљао мастер професор 
географије Милан Лалић (студент докторских академских студија геонаука – 
географије на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-
математичког факултета Универзитета у Новом Саду и члан СГД-а).  
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