
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ЛОВИШТИМА 
Наставник или наставници: др Драган Гачић, др Вукан Лавадиновић
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 20 (двадесет) 
Услов: завршене основне академске и дипломске (мастер) студије 
Циљ предмета: Стицање општих и стручних знања из планирања и организације газдовања ловиштима 
и популацијама дивљачи. 
Исход предмета: Оспособљавање за интегрално газдовање и одрживо коришћење ловних потенцијала у 
погоршаним еколошким условима и разним типовима ловишта. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава 
Опште карактеристике и специфичности газдовања природним ресурсима. Еколошке основе интегралног 
газдовања природним ресурсима. Сличности и разлике планирања у шумарству, пољопривреди и ловству 
(класичне и савремене поставке и решења). Стручне и научне основе планирања у ловству са заштитом 
ловне фауне. Стање ловства и планирање газдовања ловиштима у високо развијеним европским земљама 
(нпр. Аустрија, Мађарска, Чешка, Норвешка, Словенија). Биолошко-еколошке основе планирања гајења, 
заштите и одрживог коришћења ловне фауне. Техничко-технолошке, економске и законско-регулативне 
основе планирања у ловству. Коришћење шумских и ловних потенцијала у заштићеним подручјима 
(специјални резервати природе и национални паркови). Општи и посебни циљеви ловног газдовања и 
мере и средства за њихово остварење. Врсте планова и програма с обзиром на рочност, објекат 
планирања и намену планског документа. Уређење ловишта (просторно и функционално, врсте ловних 
објеката и њихова изградња). Мониторинг популација дивљачи и њихових станишта. Планиране и 
ванредне ревизије, као и праћење реализације планова и програма. 
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Број часова  активне наставе: Теоријска настава: 6 Практична настава: 
Методе извођења наставе: Настава се изводи у виду аудио-визуелних презентација, консултација, 
интерактивног рада, истраживачко-лабораторијског рада и семинара. 
Оцена  знања (максимални број поена 100): 

- Присуство настави: 10
- Семинарски рад: 30
- Усмени испт: 60

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
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