
 

Студијски програм/студијски програми: Мастер туризмолог 
Врста и ниво студија: Мастер студије 
Назив предмета: Туристичко уређење ловишта (МТ217) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Зоран А. Ристић 
Статус предмета: Изборни за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета је одредити појам, садржај, карактеристике и типове планских докумената у 
ловству. Значај изучавања ловно туристичког уређења ловишта крупне и ситне дивљачи за плански 
и интензивнији узгој,  а све у циљу постизања бољих резултата на плану заштите и рационалног 
коришћења дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима. Код узгоја крупне дивљачи подизањем 
ловно техничких објеката ради заштита пољопривредних и шумских култура од појаве штета, али 
и других пратећих објеката у ловишту за смештај ловаца туриста (ловачке куће, ловачки домови, 
ловачке колибе, ловачке бараке и сл.). 
 
Исход предмета је усклађивање узгоја дивљачи са шумарством и ловством и обезбеђење смештаја 
за домаће и стране ловце туристе у ловиштима крупне и ситне дивљачи. Након планског документа 
(ловна осноав) од 10 година изградња довољног броја ловно техничких и ловно узгојних објеката 
ради постизања бољих резултата. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у туристичко уређење ловишта уз вредновање природних вредности простора на којима 
обитава дивљач, као и утицај антропогених фактора на уређење ловишта. Набрајање врсте ловно 
узгојних и ловно техничких објеката који су неопходни за свако савремено ловиште, начин израде, 
исказана вредност објеката, намена и њихова функција у ловишту за дивљач. 
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Обилазак ловишта крупне и ситне дивљачи и упознавање са различитим типовима истих у 
равничарским, брдским, планинским и високопланинским ловиштима крупне и ситне дивљачи. 
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Петроварадин, стр. 82 
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 

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   


