
Студијски програм/студијски програми : Дипломирани туризмолог 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Ловно-туристичка делатност (Т355) 
Наставник: Др Ристо Ј. Прентовић 
Статус предмета: Обавезан предмет за модул Ловни туризам и изборни предмет за модул Туризам 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема  
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за успешно бављење стручним пословима из домена менаџмента, односно 
маркетинга ловног туризма у ловиштима, ловно-туристичким агенцијама, органима државне управе, 
туристичким и ловачким организацијама, предузећима ловне привреде и др. 
Исход предмета  

Оспособљеност за спровођење ловнотуристичке популаризације, анимације, организовања и спровођења 
туристичких ловова, организовања ловнотуристичких манифестација и осталих послова и задатака у 
домену менаџмента, односно маркетинга у ловном туризму. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам ловног туризма; Настанак и развој ловног туризма; Садржаји и активности ловног туризма (лов, 
посматрање и снимање дивљачи, ловнотуристичке и ловнокинолошке манифестације); Место у улога 
ловачког пса у ловном туризму; Безбедносни аспекти ловног туризма; Економика ловног туризма; 
Етички аспект ловног туризма; Одрживи развој ловног туризма. 
Практична настава 
Практичан рад у ловно – туристичким агенцијама, ловиштима, предузећима ловне привреде, ловачким 
удружењима, туристичким организацијама, учешће у организацији и спровођењу туристичких ловова, 
учешће у организацији и спровођењу ловно – туристичких манифестација. 
 
Литература  
Прентовић, Р. (2005): Ловни туризам (скрипта); ПМФ Нови Сад 

 Прентовић, Р. (2005): Ловни туризам и одрживи развој. Зборник радова „Србија и савремени процеси у     
Европи и свету“, Тара – Београд 
Прентовић, Р. (2005): Ловнотуристички производ, „Туризам“, ПМФ, Нови Сад 
Прентовић, Р. (2006): Ловиште – својеврсна туристичка дестинација, „Туризам“, ПМФ, Нови Сад 
Прентовић, Р. (2007): Етика ловног туризма (научна монографија), ПМФ, Нови Сад 
Прентовић, Р. (2007): Агенцијско пословање у ловном туризму, Зборник радова Департмана за 
 географију, туризам и хотелијерство, бр. 38 , Нови Сад 
Прентовић, Р. (2010): Нормативно – правна регулатива ловног туризма, Зборник радова Департмана за  
географију, туризам и хотелијерство, бр. 38 , Нови Сад 
Прентовић, Р. (2012): Измене нормативно – правне регулативе ловног туризма, Зборник радова  
Департмана за географију, туризам и хотелијерство, бр. 38 , Нови Сад 
 
 
Број часова  активне наставе                                                                4 (60) Остали часови:- 
Предавања:    
2 

Вежбе:    
 2 

Други облици 
наставе: - 

 Студијски     
истраживачки рад: - 

Методе извођења наставе 
Предавања, семинарске вежбе, практичан рад на организацији, спровођењу и координацији ловно – 

туристичких активности, теренски рад (посета и ловно – туристичких дестинација). 
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   

 


