
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Установљавање ловишта и газдовање у ловству (Т349) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Владимир Н. Марковић 
Статус предмета: Обавезан предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти упознају са новим Законом о дивљачи и ловству и осталим  
подзаконским актима у области ловства.  Такође, циљ предмета је и упознавање студената са 
мерама и средствима за остваривање циљева газдовања ловиштем, избором врсте и начина 
газдовања и др, те оспособљавање за израду ловно-привредних докумената.  
Исход предмета  
Исход је да се студенти поред стицања нових знања из правне регулативе ловства,  потпуно 
оспособе за газдовање ловиштем, које подразумева послове бројања дивљачи у ловишту, израде 
ловних основа, израде годишњих планова газдовања, привремених планова газдовања, ловних 
основа ловног подручја и др.). 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Историјат законских прописа из области ловства, овлашћења ресорног Министарства на основу 
Закона о дивљачи и ловству (добијање ловишта на газдовање, ловних карата, ловачких испита, 
ценовника дивљачи, испита за оцењивача трофеја, наредба о ловостају, установљавање ловишта, 
установљавање ловних подручја,..) Упознавање са циљевима ловног газдовања (општи и посебни) 
мере и средства за остваривање циљева газдовања, комплексно планирање газдовања, избор врсте 
дивљачи и начин гајења, планирање висине и структуре фондова дивљачи, избор начина 
коришћења дивљачи, врсте планова ловног газдовања ловне основе, ловне основе ловног подручја, 
годишњи план газдовања ловиштем, израда елабората за ограђена ловишта и др.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа наведене проблематике кроз конкретне примере, што може да подразумева писмену и 
усмену презентацију семинарског рада, која би обухватала анализу већ постојећих и израду нових 
ловно-привредних докумената. 
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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 
Метода усменог излагања, метода разговора, текстуална метода, илустративно-демонстративна 
метода уз коришћење компјутера и видео пројектора.  

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   
 


