
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Ловна кинологија (Т354) 
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Владимир Н. Марковић 
Статус предмета: Изборни  предмет за модул Ловни туризам 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са свим расама ловачких паса које се употребљавају у лову на крупну и ситну дивљач. 
Такође, упознавање са условима држања и неге ловачких паса у боксевима,  упознавање са исхраном, 
дресуром (собној, кућној и у ловишту), употребом паса у лову, смотрама, изложбама и утакмицама у 
ловишту, као и законском регулативном ловне кинологије.  
Исход предмета  
Исход је да се студенти поред стицања нових знања из области ловне кинологије и кинологије уопште,  буду 
оспособљени да могу да одаберу најадекватнију расу ловачких паса која ће дати најбоље резултате у лову, у 
зависности од услова терена, типа ловишта и врсте ловне дивљачи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам ловне кинологије, место паса у класификацији животиња, кинолошке организације (Кинолошки савез 
Србије, Кинолошки савез Војводине, Међународна кинолошка организација), систематика паса на основу 
поделе Међународног савеза, кинолошке приредбе (смотре, узгојне смотре, изложбе, испити урођених 
особина, испит у раду, шампионати, утакмице, пропагандне приредбе, купови, евиденције расних паса 
(родовна књига, пријава легла, пријава парења, евиденција обучених паса, евиденција међународних и 
савезних првака, републичких и покрајинских првака, одгајивачница), стандарди паса, обука паса (собна 
дресура, кућна или дворишна дресура,дресура у ловишту, дресура пса на позив, навикавање пса на огрлицу и 
пуцањ), обука пса (доношење-апортирање, обука у ловишту, рад у пољу и води и др.), смештај и нега паса 
(хигијена држања пса), избор и набавка пса (избор врсте ловачких паса), исхрана пса (протеинска, минерална 
и витаминска хранива), исхрана штенади и одраслих паса, грешке при обуци паса и исправљање грешака.  
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Анализа наведене проблематике, што може да подразумева писмену и усмену презентацију семинарског рада. 
Посета кинолошким изложбама и приредбама (смотре, узгојне смотре, изложбе), посета ветеринарској 
станици и др.  
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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 
Метода усменог излагања, метода разговора, илустративно-демонстративна метода уз коришћење компјутера 
и видео пројектора, теренски 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   

 


