
 

Студијски програм/студијски програми: Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Ловачки трофеји  (Т350) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Зоран А. Ристић 
Статус предмета: Изборни предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета Циљ је да студенти поред теоријског знања стекну и практично знање и оспособе се за 
самостално оцењивање трофеја свих врста дивљачи наших ловишта. 
Исход предмета да након завршетка обуке и полагања овог предмета пред предметним наставником и 
пред Комисијом за ловачке трофеје Ловачког савеза Србије након полагања  добију Диплому о 
положеном испиту за оцењивача трофеја, сходно постојећем Закону о дивљачи и ловству ((Сл. гл. РС 
бр. 18/10 од 26. марта 2010. године), и Правилнику о програму и начину полагања испита за 
оцењивање трофеја дивљачи и Правилника о оцењивању трофеја дивљачи. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава Историјат оцењивања ловачких трофеја и развој модела оцењивања трофеја крупне дивљачи и 
препарата пернате дивљачи, вођење књиге евиденције ловачких трофеја у ловиштима крупне дивљачи, 
ипуњавање формулара (на основу Закона о дивљачи и ловству) трофејног и оцењивачког листа, значај потребних 
помагала при оцењивању трофеја, учила неопходна при оцењивању трофеја, практично оцењивање ловачких 
трофеја крупне дивљачи, обрада ловачких трофеја, техника мерења трофеја крупне дивљачи (јелен, јелен лопатар, 
срндаћ, муфлон, дивља свиња, дивокозе и дивојарца) као и лобање (вука, шакала, дивље мачке, лисице, јазавца, 
медведа, ракунопса и риса); и крзна вука, шакала,  риса, дивље мачке и медведа. Преглед најјачих трофеја у 
земљи и свету, критеријуме за доделу медаља код свих врста које се оцењују, улога, место и значај ловачких 
трофеја у ловном туризму и преглед производа који се праве од одбаченог роговља.  
 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе - учешће на Сајму лова, риболова, спорта и туризма у Новом 
Саду, како у оцењивању трофеја, тако и изради концепције за изложбу трофеја, постављању експоната и 
обележавању истих. Такође на ЛОРИСТ-у дидактичко и практично приказивање оцењивања трофеја 
посетиоцима изложбе. Студијски истраживачки рад се одвија у блоку наставе са предавањима и практичним 
радом. Оваквим начином рада, студенти се оспособљавају за самостално и компетентно оцењивање трофеја свих 
врста крупне дивљачи које се гаје у нашим ловиштима. 
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Број часова  активне наставе                                                                              4 (60) Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: - Студијски истраживачки 
рад: - 

Методе извођења наставе 
Настава се спроводе кроз усмено излагање и практичан рад. 

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   


