
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Основи ловства (Т208) 
Наставник: др Владимир Н. Марковић 
Статус предмета: Обавезан предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Увођење студената у стручну и научну проблематику ловног туризма и ловства уопште и 
обезбеђивање сазнајне основе за даље проучавање и овладавање садржајима ових наставних 
дисциплина 
Исход предмета  
Одговарајућа теоријска знања и практична умећа, навике и склоности за даље овладавање 
стручним садржајима науке и научних дисциплина које се баве изучавањем проблематике ловног 
туризма 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Природа, човек и ловство; Дивљач у савременим животним заједницама; Биодиверзитет; Ловство у 
функцији одрживог развоја; Појам, садржај, историјат, основне функције и ресурси ловства; Ловни 
туризам као интегрални облик ловног привређивања; Лов дивљачи као основни мотив и активност 
у ловству; Задовољства и етички аспекти ловства; Ловац у природи; лов и дивљач у уметности; 
Организованост и нормативно – правна уређеност ловства 
Практична настава 
Рад на организовању неге и заштите дивљачи (исхрана дивљачи, рад на ловним објектима, 
пребројавање дивљачи), Сналажење, логоровање, исхрана, снабдевање водом и прва помоћ у 
природи; Присуствовање организованим лововима у ловиштима 
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Број часова  активне наставе                                                             4 (60)                   Остали часови:- 
Предавања:           
2 

Вежбе:  
2   

Други облици 
наставе:  0  

Студијски 
истраживачки рад: 0          

Методе извођења наставе 
Предавања, Семинарске и практичне вежбе, Практичан рад у ловиштима, ловно – туристичким 
агенцијама и др., Теренски рад у ловно – туристичким дестинацијама. 

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   
 


