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др Зоран А. Ристић 

Испитна питања за предмет : Гајење и заштита 

дивљачи 
          

1. Ко може да газдује ловиштем, ко установљава ловишта, и које услове треба да испуни 

будући корисник ловишта да би добио ловиште на газдовање? 

2. Ko доноси Закон о ловству који је важио до 2010. године, и сада важећи Закон о дивљачи и 

ловству, и које су основне одредбе важећег закона? 

3.  Набројте подзаконска акта које доноси надлежно Министарство пољопривреде, трговине, 

шумарства и водопривреде Републике Србије који регулишу питање ловства и газдовања са 

дивљачи? 

4. Које су најважније Међународне конвенције које је потписала и наша Држава а примењују 

се и у читавом ловачком свету? 

5. Ко и како утврђује постојање болести дивљачи у отвореним (и ограђеним) ловиштима, и 

шта све треба предузети након утврђивања болести? 

6. Какав треба да буде поступак са уловљеном дивљачи након одстрела, и како је најбоље 

чувати и припремати месо од дивљачи? 

7. Зашто, и на основу ког законског акта се уграђују плашилице на комбајнима и косачицама, 

која је сврха плашилица и како оне изгледају? 

8. Шта се подразумева под хроником ловишта, и када се води, и шта садржи, и ког документа 

је саставни део? 

9. Како се изводи поступак хватања живих зечева у ловишту, опишите га? 

10. Зашто је важно у ловишту пратити трагове дивљачи, и које врсте трагова има од дивљачи 

током године? 

11. Шта знате да кажете уопште о бројању дивљачи, и које врсте бројања дивљачи примењујемо 

да би смо дошли до бројног стања (матичног запата) у ловишту, и када се врши бројање 

дивљачи (у ком периоду) ? 

12. Шта све можете да кажете о бројању ситне дивљачи, када и како се организује и како се 

израчунава бројно стање дивљачи? 

13. Шта све можете да кажете о бројању крупне дивљачи, када и како се организује и како се 

израчунава бројно стање дивљачи? 

14. Шта све треба предузети (које мере), да не би дошло до појаве ширења болести дивљачи у 

ловишту? 

15. Зашто је важно - значајно да познајемо одређене болести дивљачи у ловишту, и какве 

болести могу да буду, односно који су узрочници? 

16. Како се штите пољопривредне и шумске културе од дивљачи и какве штете могу да настану 

ако се не предузму потребне мере? 

17. Зашто нам служе ограде у ловишту, каква им је сврха, од ког материјала се граде ограде, и 

када је почело прво ограђивање ловишта код нас? 

18. У ограђеним ловиштима (која је сврха ограђивања ловишта), које врсте крупне дивљачи се 

узгајају, које се међусобно толеришу, и која је врста доминантна а која потчињена, наведите 

неколико примера из наших ловишта? 

19. Шта подразумевамо под ограђеним  ловиштима на основу Закона о дивљачи и ловству, и 

каква ограђена ловишта могу да буду? 

20. На који начин се узгаја крупна дивњач у отвореним ловиштима, и које врсте се гаје само у 

отвореним ловиштима? 

21. Зашто је важно познавање биологије и екологије за све врсте крупне дивљачи, и шта значи 

спровођење, узгојног (селективног и санитарног) одстрела, када се он спроводи, а када се 

изводи трофејни одстрел? 

22. Шта значи појам ,,газдинска старост", за које врсте дивљачи је везан овај узгојни појам и 

колики је за конкретне врсте дивљачи? 
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23. На који начин и како се врши транспорт крупне и ситне дивљачи, и која врста дивљачи се 

најчешће транспортује, опиште комплетан поступак транспорта, као и који су ризици у 

транспорту? 

24. Које врсте длакаве дивљачи је могуће вештачки производити, и од њих која се дивљач 

највише производи на овај начин? 

25. Које врсте пернате дивљачи је могуће вештачки производити, и од њих која се дивљач 

највише производи на овај начин? 

26. Шта можете да кажете о вештачкој производњи великог и малог тетреба, у које коке спадају, 

и какво им је стање у нашим ловиштима? 

27. Реците шта знате о вештачкој производњи препелица и вирџинијске препелице (реците 

укратко о њиховој биологији)? 

28. Шта подразумевамо под производњом дивљачи, и која дивљач се може вештачки 

производити? 

29. Реците шта знате о комбинованом или полувештачком (полуконтролисаном) гајењу 

дивљачи, и код којих врста дивљачи се највише примењује, наведите примере из наших 

ловишта? 

30. Које начине гајења фазана разликујемо, и који се начин данас највише примењује? 

31. Реците шта знате о гајењу фазана на полуприродни начин, како се спроводи у ловиштима и 

какви се резултати могу очекивати? 

32. Када се врши пренос једнодневних фазанчића из ваљаоника у батерије и колико дана се 

фазанчићи узгајају у топлим батеријама, чиме се хране, колика температура треба да буде 

при уносу, а колика након изношења, како се спроводи хигијена...? 

33. Набројте ако их има, све предности производње дивљачи у ограђеним просторима у односу 

на производњу дивљачи у отвореним ловиштима - природи? 

34. Како и када се врши храњење фазанчића у прихватилишту, са којом храном, до ког узраста, 

и колико се дана држе фазански пилићи у прихватилишту? 

35. Реците шта знате о вештачкој производњи пољских јаребица, о технологији, фазама у 

производњи, потешкоћама, и да ли се данас код нас производе јаребице? 

36. Реците шта знате о вештачкој производњи дивљих патака (технологији) ? 

37. Када се врши формирање матичног јата код фазана, од којих фазана се формира матично 

јато, у ком периоду године и до када треба држати матично јато у волијерама за ношење? 

38. Које све начине уношења фазана примењујемо данас, односно који узраст фазанских пилића 

и фазана уносимо у наша ловишта, и када, односно у ком периоду се примењује то 

уношење? 

39. Када се ради елаборат за производњу фазанских пилића у фазанеријама, шта он садржи и 

зашто се исти ради? 

40. Набројте паразитске болести пернате дивљачи. 

41. За шта нам у производњи фазана служе зимске, а за шта летње волијере и које фазане у тим  

волијерама држимо? 

42. Реците шта знате о припреми, чувању, улагању јаја у предваљаоник, програму улагања, 

овоскопирању и лежењу фазанчића у вештачкој производњи? 

43. Реците шта знате о припреми ловишта за уношење фазанчића? 

44. За које врсте крупне дивљачи морамо да градимо хватаљке у ловишту? 

45. Набројте све фазе у вештачкој производњи фазана? 

46. Које радове морамо да спроведемо током године у сваком ловишту? 

47. На који се начин могу испуштати на вештачки начин произведене пољске јаребице у 

ловишта, наведите начине и опишите начин испуштања? 

48. Наведите све врсте пернате дивљачи које се могу на вештачки начин производи, и какав је 

однос полова при формирању матичног јата, као и у ком добу године (ког месеца) се 

формира матично јато? 

49. Шта се подразумева под појмом ,,прихватилиште", какава је његова сврха, за шта служи овај 

ловно узгојни објекат, и какве врсте прихватилушта има? 

50. Колика је минимална површина потребна за прихват фазанских пилића за узраст од 5-6 и 7-8 

недеља, шта садржи свако прихватилиште - елементи прихватилишта који су? 
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51. Које све радове треба урадити при пуштању у ловиште одраслих фазана - припрема ловишта 

пре пуштања одраслих јединки? 

52. У ком периоду се транспортују фазански пилићи, у којим месецима се врши транспорт, у 

каквим гајбицама, како се слажу гајбице у транспортно средство, најчешће камион? 

53. Наведите основне разлике између два ловно узгојна објеката, као што су ,,прихватилиште" и 

,,волијера", и за које врсте дивљачи се највише користе ови објекти? 

54. Набројте све фазе у производњи фазанских пилића? 

55. Када се вакцинише матично јато, против којих болести се вакцинишу, у ком периоду се 

врши вакцинација и колико је потребна минимална површина по фазану у волијерама на 

ношење? 

56. Реците шта знате о сакупљању јаја, селекцији јаја након сакупљања, сортирање, дужина 

држања јаја у сабиралишту, како се врши дезинфекција јаја и просторије у којој се држе, као 

и просторије са инкубаторима? 

57. Шта знате да кажете о улагању јаја у инкубаторе (предваљаоник), како се ради програм 

улагања, у ком периоду, и када се врши лампирање (овоскопирање, просветљавање) јаја, 

када се преносе (ког дана) у ваљаоник, и када - ког дана се ваде из ваљаоника? 

58. Опишите батеријски одгој фазанских пилића од 1 - 14 дана узраста и хигијену држања 

истих, како се и са којом храном хране фазански пилићи у првој фази узгоја? 

59. Опишите узгој фазанских пилића у батеријама за одгој у узрасту од 15 - 35 дана? 

60. Шта подразумевамо под гајењем дивљачи?  

 

 

 

Предметни наставник: Проф. др Ристић А. Зоран 

 

 


