
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Ловство са заштитом ловне фауне 
Наставник/наставници: др Драган Гачић, ред. проф.;  др Вукан Лавадиновић, доцент 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Циљ је да студенти стекну основна биолошко-еколошка, економска, организациона и друга стручна знања из 
области ловства са заштитом ловне фауне. 
Исход предмета  
Изучавањем предмета студенти се оспособљавају да успешно решавају задатке и проблеме из области ловног 
газдовања (у оквиру шумарске струке), и да у газдовању шумом комплексније и рационалније користе њене 
потенцијалне могућности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам, опште карактеристике, историјат и развој ловства; Законска, ловна и научна подела (систематика) 
ловне фауне; Ловно право и законодавство; Еколошки фактори и њихов утицај на ловну фауну; Структурни 
елементи и динамика популације; Биологија и екологија ловне фауне (обични јелен, јелен лопатар, срна, 
дивокоза, муфлон, дивља свиња, вук, лисица, медвед, куне и ласице, зец, фазан, јаребица, препрелица, 
тетреби, голубови, врапчарке, шљукарице, гушчарице и птице грабљивице); Врсте и значај ловачких трофеја; 
Ловачко оружје и муниција; Појам, сврха и начини гајења дивљачи (отворена и ограђена ловишта, фазанерије, 
фарме и зоопаркови); Планирање и организација газдовања ловиштима; Утврђивање бонитета и капацитета 
ловишта; Штете од дивљачи и на дивљачи; Начини лова дивљачи и њихово организовање; Заштита ловне 
фауне од негативног дејства абиотичких и биотичких фактора. 
Практична настава  
Упознавање морфолошко-анатомских карактеристика, начина живота и трагова дивљачи; Анализа одредаба 
Закона о ловству Србије и пратећих прописа; Методе утврђивања бројности популације; Одређивање пола и 
старости важнијих врста дивљачи; Начини исхране и њен садржај (вољке, бурази преживара); Селекција 
дивљачи (узгојни и санитарни одстрел); Оцењивање ловачких трофеја; Приказ и карактеристике ловачких 
паса; Кинолошке организације и клубови; Приказ и карактеристике ловних објеката; Приказ и анализа ловне 
основе и годишњег плана газдовања ловиштем; Мере и средства за спречавање и отклањање штета од 
дивљачи; Превентивне мере заштите дивљачи од болести. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3+4 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи путем предавања, вежби и теренске наставе. Теоријска настава се изводи коришћењем 
савремене опреме за презентацију. Практична настава се изводи у учионицама и ловачкој и рачунарској 
лабораторији (припрема и оцењивање трофеја дивљачи, коришћење дермо препарата). Теренска настава се 
изводи у различитим типовима ловишта, стрељачким клубовима и фазанеријама. У току теоријске наставе ће 
бити представљени примери најбоље праксе, а предвиђена су и предавања гостујућих предавача из праксе. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писмени испит / 
практична настава 5 усмени испит 50 
колоквијум-и 30 
семинар-и 10 
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