
 

Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Гајење и заштита дивљачи (Т312) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Зоран А. Ристић 
Статус предмета: Обавезан предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета је оспособљавање студената за обављање послова организовања производње и 
гајења дивљачи, а посебно за организацију (правилну технологију) и руковање том производњом у 
узгајалиштима крупне и ситне дивљачи. 
Исход предмета  савладавање биолошких терминологија и појмова и коришћење раније стечено биолошко 
знање за овај предмет. Да након полагања овог предмета студенти буду способни за самосталан рад у 
ловишту на узгоју и заштити дивљачи у отвореним и ограђеним ловиштима крупне и ситне дивљачи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава састоји се из следећих наставних јединица које се обрађују на предавањима: производња 
дивљачи у затвореним просторима (фазана, пољских јаребица, дивљих патака), као и производња осталих 
врста ситне дивљачи (препелица, великог тетреба, тетреба ружевца и  зеца) и друге дивљачи. Гајење крупне 
дивљачи у ограђеним просторима (јелена, јелена лопатара, муфлона, дивље свиње, вирџинијског белорепог 
јелена и др.), односно ограђеним ловиштима. Поред напред наведеног планом су  предвиђене и следеће 
наставне јединице: лов као узгојна мера, спровођење селективног, санитарног и трофејног одстрела у 
ограђеним и отвореним ловиштима, спровођење карантина. Наставне јединице су и: основне одредбе Закона 
о дивљачи и ловству, установљавање ловишта, газдовање ловиштем, радови у ловишту током године, 
болести дивљачи, ловно узгојни и ловно технички објекти, заштита дивљачи и штете од дивљачи и на 
дивљачи.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад посета узгајалиштима 
ситне дивљачи, упознавање са неопходном опремом за производњу и технологијом производње. Посета 
ограђеним ловиштима крупне дивљачи, посета ловиштима  ситне дивљачи, посета Ветеринарском институту 
ради упознавања са болестима дивљачи. 
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Број часова  активне наставе                                                                            5 (75) Остали 
часови: 0 Предавања: 

3 
Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки 
рад: 0 
 

Методе извођења наставе 
Настава се спроводи усменим излагањем, дијалогом са студентима, приказивањем слајдова и 
филмова о гајењу дивљачи, односно филмова који третирају ову проблематику. 

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   


