
 

Студијски програм/студијски програми: Мастер туризмолог 
Врста и ниво студија: Мастер студије 
Назив предмета: Биологија и класификација ловне дивљачи (МТ212) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран А. Ристић 
Статус предмета: Изборни за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета је разврставање свих врста дивљачи са научног становишта и детаљније изучавање 
биологије и екологије за најважмије врсте дивљачи значајних за ловство као и услови за њихов 
опстанак у савременим биоценозама.  
Исход предмета да студенти науче и стекну неопходна основна знања из биологије и екологије 
дивљачи  са којима ће се сретати при раду у ловиштима. Стечена знања су неопходна да код 
крупне дивљачи се постижу много јачи трофеји, који су основни узгајивачки циљ крупне дивљачи, 
а ког ситне дивљачи много више дивљачи у ловишту ради понуде истих домаћем и страном ловном 
туризму. Фактички ово је предмет који им даје најосновније знање о дивљачи на један шири и 
свеобухватнији начин. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Састоји се у слушању следећих наставних јединица: основне карактеристике 
пернате и длакаве дивљачи, разврставање дивљачи (посебно са научног аспекта, али и законског 
аспекта у складу са важећом Наредбом о ловостају дивљачи), основи екологије, биологија 
најважнијих врста пернате и длакаве дивљачи. 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Посета 
узгајалиштима крупне и ситне дивљачи. 
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Број часова  активне наставе                                                                               4 (60) Остали 

часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: - Студијски истраживачки 
рад: - 
 

Методе извођења наставе спроводи се усменим излагањем, методама разговора, приказивањем 
слајдова и филмова о различитим врстама дивљачи. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   


