
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Ловачко оружје, муниција и балистика (Т323) 
Наставник: Др Ристо Ј. Прентовић 
Статус предмета: Обавезан предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за безбедно и ефикасно руковање ловачким оружјем и опремом и за 
њихову успешну употребу у лову и такмичарски м активностима ловног стрељаштва 
Исход предмета  
Оспособљеност за руковање и употребу ловачког оружја у лову и активностима ловног 
стрељаштва. Усвојеност ставова и уверења у погледу употребе ловачког оружја који су 
компатибилни вредносном и моралном кодексу ловачке етике 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, подела и калибри ловачког оружја; Историјат ловачког оружја; Ловачке пушке сачмарице; 
Ловачке пушке кугларе; Пиштољи и револвери у лову; Оружје ивичног паљења; Муниција 
ловачког оружја; Балистика ловачког оружја; Обука у руковању и гађању ловачким оружјем; 
Чување, одржавање и безбедносне мере у руковању ловачким оружјем; Ловачки прибор, опрема, 
одећа и обућа. 
Практична настава 
Практична обука у руковању (расклапању, склапању, чишћењу, чувању и одржавању ловачког 
оружја); Обука у нишањењу и гађању непокретних и покретних циљева ваздушним 
малокалибарском пушком сачмарицом и ловачким карабином на одговарајућим затвореним и 
отвореним стрелиштима. 
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Број часова  активне наставе                                                                         5 (75) Остали часови:- 
Предавања:           
3 

Вежбе:   
 2   

Други облици 
наставе:  -  

Студијски 
истраживачки рад: 
-         

Методе извођења наставе 
Предавања, семинарске и практичне вежбе, практична обука у затвореним и на отвореним 
стрељанама. Теренски рад (посете фабрикама за производњу ловачког оружја и муниције и заводу 
за испитивање оружја и муниције). 

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   
 


