
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Шумарство 
Назив предмета: Коришћење ловне фауне 
Наставник/наставници: др Драган Гачић, ред. проф.;  др Вукан Лавадиновић, доцент 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Не постоји 
Циљ предмета 
Циљ је да студенти стекну општа и стручна знања неопходна за планско и одрживо коришћење ловне фауне 
као природног ресурса који је само делимично обновљив. 
Исход предмета  
Изучавањем предмета студенти се оспособљавају да непосредно руководе разноврсним пословима и 
задацима на комплексном коришћењу и заштити ловних потенцијала копнених и водених екосистема. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Општекорисни ефекти ловног газдовања у обезбеђивању опстанка фауне и очувања природе; Економика 
производње, гајења и заштите ловне фауне; Ловачки трофеји; Изложбе ловачких трофеја (припрема и 
организација); Ловни туризам; Специфичности ловног туризма и законска регулатива; Формирање и 
презентација ловне понуде; Организација доласка и боравка туриста (домаћих и страних ловаца); Основни и 
пратећи објекти у ловном туризму; Просторно и функционално уређење ловишта; Врсте ловних објеката и 
њихова изградња; Организација рада и пословања у ловиштима; Трагови и понашање важнијих врста ловне 
фауне; Коришћење ловне фауне и начини ловљења; Поступак са уловљеном дивљачи; Хватање живе 
дивљачи, припрема за транспорт (паковање), транспорт и здравствена заштита дивљачи у транспорту; 
Опрема и амбалажа за транспорт дивљачи; Евиденције ловног газдовања; Ловна етика, кодекс ловаца, 
ловачки обичаји и традиција. 
Литература  
(2011): Ловство са заштитом ловне фауне - практикум (Шелмић В., Гачић Д.), Шумарски факултет, Београд. 
(1991): Velika ilustrovana еnciklopedija lovstva, (ur. Stanković S. i grupa autora). Građevinska knjiga-Beograd, 
Dnevnik-Novi Sad, knjiga 1 i 2. 
(1998): Ловачки приручник (ур. Шелмић В. и група аутора). Ловачки савез Србије, Београд. 
(2000): Ureditev lovišč in gospodarjenje z malo divjadjo (Černe L.), Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 
(2016): Stopinje in sledovi živali (Krofel M., Potočnik H.). Lovska zveza Slovenije, Ljubljana. 
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2+0 Практична настава: 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи изводи коришћењем савремене опреме за презентацију. Израда и презентација семинарског 
рада и консултације. 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 10 писмени испит / 
практична настава / усмени испт 60 
колоквијум-и / 
семинар-и 30 
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