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ИЗВЈЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЛСРС У 2018. ГОДИНИ
ПРИХОДИ
1. Пренесена средства из 2017. године
2. Приход од доприноса ловачких удружења (20226 чланова x 19,00 КМ)
3. Приход од доприноса ЈП "Шуме" Републике Српске
4. Приход од полагања ловачких испита
5. Приход Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
6. Приход од поврата средстава из регије Стара Херцеговина
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ

70.196,92
384.292,60
10.600,00
45.641,90
11.700,00
1.160,00
523.591,42
602.199,00

РАСХОДИ
1. Трошкови ПТТ услуга и услуга Пошта Српске
(у утрошак су укључени, сви телефонски бројеви у три канцеларије,
слање обичне поште, брзе поште и претплате)
2. Трошкови електричне енергије
3. Трошкови горива
4. Трошкови канцеларијског материјала
5. Трошкови штампања разних образаца
(тестова за полагање испита, ловачких књижица,
увјерења, трофејних листова и слично)
6. Трошкови закупа пословног простора
7. Трошкови комуналних услуга
8. Трошкови бруто плате запослених у стручној служби Савеза (бруто износа)
9. Трошкови на име куповине ловачких одијела,
свечаних одијела и медаља, дефиле
10. Трошкови исплаћени на име уговора Институт "Васо Бутозан"
11. Трошкови око организације Дамског клуба
12. Накнада за рад Комисија за полагање испита у 2017. години
13. Трошкови одржавања сајта Савеза (12 мјесеци x 234,00 КМ)
14. Трошкови књиговодствених услуга
15. Трошкови амортизације средстава
16. Трошкови отплате аутомобила у 2018. године
17. Дневнице за службена путовања, свих органа ЛСРС
18. Накнада за рад чланова УН, НО, предсједника Скупштине,
предсједника Стручног савјета за ловство, представника
Министарства шумарства, пољопривреде и водопривреде,
употреба властитог аутомобила свих чланова органа савеза који су
по путним налозима присуствовали сједницама те обављали
и друге послове у име ЛСРС
19. Одржавање и сервисирање службеног возила
20. Трошкови рекламе у 2018. години
(сатови, оловке, упаљачи, кесе, календари и сл.)
21. Трошкови одржавања Сајма лова у Бањалуци, Новом Сад, Загребу
(закуп простора за штандове, исплата регијама за учешће и остали трошкови)
22. Трошкови одржавања Скупштине (исплата делегатима дневнице, ручак)
23. Трошкови одржавања сједнице УО (исплата угоститељских услуга)
24. Трошкови одржавања 17. Купа РС у Броду
(муниције, голубова, организације и угоститељских услуга)
25. Трошкови смјештаја ноћења при обављању послова у име ЛСРС
26. Угоститељске услуге при паду, Комисија, НО, гости и сл.
27. Куповина термовизије, пројектор, платно,
обука Интервентног тима, предавача и остало
28. Ловачке новине
29. Набава фазанских јединки за потребе Ловачког удружења
30. Исплате по одлукама за разне помоћи
(лијечење, пожари, хајке, вечере и сл.)
31. Трошкови за израде књиге "Оцјене ловачких трофеја"
32. Накнада за рад регија по Одлуци УО, други дио из 2017. године
33. Трошкови платног промета
34. Трошкови судских као и осталих такси, Цац и Фаце за 2018. годину

УКУПНО ОСТВАРЕНО РАСХОДА У 2018. ГОДИНИ
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ

8.925,43
4.095,96
5.577,38
3.817,86

11.792,68
11.730,00
1.050,52
82.499,62
24.714,97
1.813,50
1.525,00
12.261,95
3.434,00
2.160,00
425,00
3.736,19
6.019,00

Велико ми је
задовољство
да вас
упознам да
ћемо и ове
2019. године
бити
на истом, ако
не и вишем
нивоу. Новац
од буџета је
већ спреман
и депонован
за наше
пројекте,
морамо
само да
будемо
вриједни
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Делегати Скупштине све
одлуке донијели једногласно

Управни одбор и Ску

Златна го
Ловачког с

38.698,16
1.273,28
10.620,04
16.198,65
7.945,31
3.876,39
11.000,00
2.404,50
1.856.00
9.020,19
129.99,87
12.361,62

ПИШЕ: ДУШАН РЕПИЈА

9.096,90
2.480,00
5.390,00
2.318,05
7.061,70

П

457.179,72
523.531,42

lovacken@gmail.com

ротекла година у Ловач
ком савезу Републике
Српске остаће златним
словима уписана као
најуспјешнија у истори
ји ове организације. Закључак је ово
чланова Управног одбора, који је по
тврдила и Скупштина савеза. Најви
ша тијела ЛС РС већ су усвојила и

планове за даљи развој и напредак.
Предсједник ЛС РС Саво Ми
нић подсјетио је да је велики ис
корак направљан захваљујући
чињеници да је ова организација
током 2018. године први пут ушла
на буџет Републике Српске те до
била око 500.000 директних сред
става, а када се томе дода укидање
пореза на оружје и још неколико
повластица, цифра достиже и ци
јели милион марака.
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УКУПНА
ДОБИТ 2018.
ГОДИНЕ
66.411,70 КМ

упштина потврдили

одина
савеза
Управни
одбор ЛС РС

 Велико ми је задовољство да
вас упознам да ћемо и ове 2019. го
дине бити на истом, ако не и вишем
нивоу. Новац од буџета је већ спре
ман и депонован за наше пројекте,
морамо само да будемо вриједни и
прецизни као прошле године, да
оправдамо сваку марку. Резултати
ће бити видљиви голим оком, а све
стране задовољне  рекао је Минић.
У достављеним материјалима
члановима Управног одбора и Скуп

штине детаљно су наведене све ак
тивности, приходи и расходи Савеза.
Захваљујући домаћинском послова
њу, прије свега педантном раду ма
тичне канцеларије Савеза у Бијељини,
тежак посао није имао ни предсјед
ник Надзорног одбора ЛС РС Слобо
дан Ђорем.

ЂОРЕМ: ПОХВАЛЕ
ЗА ПЕДАНТНОСТ И РАД
КАНЦЕЛАРИЈЕ
СЈЕДНИЦА ЛОВАЦА САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКЕ РЕГИЈЕ

Пуна подршка
руководству Савеза
Скупштина општине Источна Илиџа и
Ловачко удружење "Игман" угостили су
представнике седам ловачких удружења Сарајевско-романијске регије. Предсједници удружења разматрали су
материјале који ће се наћи на сљедећој сједници Скупштине Ловачког савеза Републике Српске. Након усвајања
дневног реда и записника са претходно одржане сједнице, предсједници
удружења највише су дискутовали о
материјалима везаним за предстојећу
Скупштину Савеза. На крају, једногласно је закључено да се пружи недвосмислена подршка раду ЛС РС на челу
са предсједником Савом Минићем.
Разлог за то су прије свега остварени
резултати и изузетно добра сарадња
на релацији удружења - ЛСРС - ресорно Министарство пољопривреде,

шумарства и водопривреде Републике Српске. Оцијењено је да је за
овај успјех најзаслужнији управо Минић.
Важно је споменути да су представници свих удружења ове регије веома
захвални ресорном Министарству које
је уложило значајна средства у ловишта Републике Српске у протеклој години. У наставку сједнице било је
ријечи о раду представника регије у
органима Савеза. Оцијењено је да је
њихов рад изузетно добар и да је од
велике користи како Савезу, тако и регији. Такође, размотрене су активности
у удружењима и размијењена искуства
из праксе. Сарајевско-романијска регија
постиже изузетне резултате у свом раду, а залагање удружења и чланова ове
регије може служити за примјер осталим.

 Искрено, било је задовољство
доћи у контролу. Затекли смо све
онако како је предвиђено да се ра
ди и све похвале због транспа
рентности. Чланови Надзорног
одбора пратили су рад савеза то
ком свих 365 дана, учествовали у
раду Управног одбора и његових
органа, а све приједлоге и сугести
је које смо имали благовремено су
усвојене и испоштоване. Поред то
га, примјетна су значајна улагања
у инфраструктуру и заштиту ди
вљачи у ловиштима путем члани
ца савеза  рекао је Ђорем.
Минић је додао да су значајна
средства уложена у праћење и за
штиту дивљачи, ловнотехничке и
узгојне објекте и све то дало је ве
ома добре резултате, а такав тренд
биће настављен и у овој години.
Представљен је и оквирни буџет
до 31. децембра иако је могуће да
дође до малих корекција с обзи
ром на то да је ово велика органи
зација, а свакодневно се на терену
дешава много предвиђених, као и
непредвиђених ствари.
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Ићи ћемо на организовани
одстрел до три јединке
по ловишту, које ће бити
тестиране на вирус.
Након тога ћемо имати
информације да ли је вирус
присутан на овом подручју,
рекао Пашалић
ПИШЕ: АНИТА ЈАНКОВИЋРЕЧЕВИЋ

ТРЕНУТНО
НЕМА
НЕПОСРЕДНЕ
ОПАСНОСТИ
ОД БОЛЕСТИ

anitaj@glassrpske.com

С

циљем заштите домаћих фарми, надлежни
у
Српској
спроводе мониторинг присуства вируса који узрокује
афричку кугу међу
дивљим свињама, које су највећи
преносиоци ове болести, а предано ће радити и на едукацији произвођача.
Истакао је ово министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Борис Пашалић након
састанка са представницима Ловачког савеза РС и Ветеринарског
института "Др Васо Бутозан". Пашалић је рекао да у Српској тренутно нема непосредне опасности
за сектор свињогојства од афричке куге свиња, која је већ неко вријеме актуелна у земљама источне
Европе.
- Договорили смо да предузмемо превентивне мјере у складу с
оним што Српска као ентитет може да уради. Ићи ћемо на организовани одстрел до три јединке
дивље свиње по ловишту, које ће
бити тестиране на вирус. Након
тога ћемо имати информације да
ли је вирус који узрокује афричку
кугу присутан на овом подручју
или не - рекао је Пашалић.
Навео је да ће радити и на подизању свијести произвођача и
становништва, с обзиром на то да
се ризик може смањити спровођењем једноставних санитарних и
хигијенских мјера на фармама. Пашалић је истакао да се болест не
преноси на човјека, али да је вирус
врло агресиван те да, за разлику
од класичне куге свиња, за ову врсту болести нема вакцине.
- Лабораторије у Њемачкој и
Русији раде на развијању вакцине
против афричке куге, али не можемо очекивати да ћемо убрзо имати вакцину у употреби јер је то
дужи процес који захтијева одређена тестирања - навео је Пашалић.
Додао је да болест за сада није
регистрована у земљама окружења и да су у сталном контакту са
надлежнима у Хрватској и Србији.
- Уколико се вирус појави у сусједним земљама, приступићемо
стандардним правилима у свијету,

Предузети кораци за
заштиту домаћих фарми
ФОТО: В. ТРИПИЋ

Српска предузела превентивне мјере за заштиту
домаћих фарми од афричке куге

Одстрелом дивљих
свиња траже вирус
а то је одстрел дивљих свиња до
биолошког минимума. Надамо се
да до тога неће доћи, али с обзиром на то да постоје потврђени
случајеви у Мађарској, Чешкој, Румунији, Бугарској и Украјини, потенцијално можемо имати
проблем у наредном периоду - закључио је Пашалић.
Предсједник Ловачког савеза
РС Саво Минић рекао је да ловци
поступају према упутствима ресорног министарства и да ће одстријелити око стотину јединки,
које ће бити прегледане.
- Одстрел је кренуо у цијелој
Републици Српској, а оно што је
битно напоменути јесте да је то
континуирана акција, неће се за-

САВЈЕТИ
Жељко Сладојевић је апеловао
на ловце и клаоничаре да приликом одстрела и клања свиња
остатке одложе на прописан начин.
- Неопходно је да ловци након
одстрела животиња и вађења
органа остатке закопају дубоко у
земљу како друге дивље животиње не би могле да дођу до
њих и како вирус, уколико га
има, не би могао слободно циркулисати у природи. Остатке органа на прописан начин морају
уклањати и клаоничари - рекао
је Сладојевић.

вршити на једном одстрелу. Имамо јасна упутства шта даље на терену, гдје ћемо вршити праћење
дивљачи - рекао је Минић.
Како су дивље свиње најчешћи
преносиоци болести за коју још не
постоји вакцина, одстрел је био је-

БОЛЕСТ СЕ
НЕ ПРЕНОСИ НА ЧОВЈЕКА
дини начин да се провјери присуство болести.
- Наређено је да одстријелимо
до три јединке дивље свиње и ми
ћемо испунити тај број. Треба да се
узму узорци крви и свих органа
који су наложени наредбом - рекао
је предсједник Ловачког
удружења "Мотајица"
Дервента Дарко Бећаревић.
Узорци органа
и крви одстријељених дивљих
свиња шаљу се
Ветеринарском институту, а надзор ће
бити настављен током
године. Радиће
се и мониторинг домаћих
свиња код фармера у пограничном
подручју, а на јесен ће
бити организован још један одстрел. Пренос болести

преко дивљих свиња је готово немогуће спријечити, јер се не може
зауставити њихов прелазак преко
државних граница. Директор Ветеринарског института "Др Васо
Бутозан" Жељко Сладојевић рекао
је да се афричка куга преноси доста брзо, истичући да се у Африци
међу популацијом дивљих свиња
преноси крпељима, док се на подручју Европе вирус преноси директним контактом.
- Када болест уђе у популацију
домаћих или дивљих свиња, шири
се излучевинама. Када животиње
користе заједничка напајалишта
или хранилице, вирус се преноси
доста брзо - објаснио је Сладојевић.

фебруар/март 2019.
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Како до ловно-техничког објекта неопходног у сваком ловишту

Прављење чеке лако
уз правилне савјете
Чеке
доприносе
сигурности
у ловишту

Најприје је потребно
направити платформу,
која је полазна тачка,
јер одређује димензије
остатка конструкције, а и
у даљем раду поштовати
корисне савјете

ВИСОКА ЧЕКА
ПОГОДНА ЗА СВЕ ЛОВЦЕ,
ПОСЕБНО ОНЕ СТАРИЈЕ

ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

K

рај зимске сезоне за
ловце не значи повлачење из ловишта, већ
стално
присуство,
осматрање јединки и
рад на њиховој заштити. Такође, не реметећи мир који је дивљачи пријеко
потребан у прољећном периоду,
ловци поправљају и граде нове
ловно-техничке објекте.
Изградња високих чека је у све
већем замаху у ловиштима Српске.
Позитивни примјери из различитих дијелова Европе, гдје су високе
чеке присутне по читавом пејзажу
у многим варијацијама, полако се
преносе и код нас.
Постоји неколико разлога зашто треба правити и користити
високе чеке. Прије свега, олакшано
је осматрање дивљачи. Поглед са
висине је много бољи, јер нема препрека које би ометале осматрање,
што ловцу оставља довољно времена за прецизније одређивање
трофејне вриједности грла прије
самог одстрела. Затим, већина сисара има своје видно поље паралелно са тлом и углавном не дижу
главу према горе. Самим тим, што
је ловац на вишој позицији, то је мања вјероватноћа да ће бити уочен

треба настојати и да се естетски
уклопи у околину. Због свега наведеног, висока чека је изузетно погодна за све ловце, посебно оне
старије доби, оне који су мање покретни или нарушеног физичког
здравља, а који су ипак способни да
стрпљиво сједе на равној и стабилној платформи.
Изградња чеке не мора бити
тако тешка и скупа. Најчешће сами
ловци сносе трошкове изградње и
граде је уз помоћ пријатеља. Прије него што се почне са градњом,
треба водити рачуна о неколико
ствари. Треба одабрати мјесто постављања чеке, те њену висину
подесити у складу са околином. Уз
све ово, препорука је да се користе
отпорни материјали да би се повећала трајност чеке.

од стране дивљачи. Уколико су
странице чеке затворене, ловац без
бојазни може правити лагане по-

ВИСОКА ЧЕКА
НА ДРВЕТУ
Други пројекат је много јефтинији,
али нам је за његову реализацију
неопходно једно или више високих и јаких стабала. Као и у претходном пројекту, најприје
правимо платформу. Потом је
дижемо и причвршћујемо на стабло. Коначно слиједи причвршћивање мердевина. Лов је погодан
терен за импровизације, јер свака
ситуација захтијева нешто јединствено. Свака чека се разликује
једна од друге, тако да ове пројекте треба користи само као идеју и инспирацију за властите.

крете. Важна ствар је и то што су
звукови пригушени, а мириси готово да не допиру до дивљачи. На тај
начин плашљива срнећа дивљач
вас неће осјетити прије него што је
угледате. Можда и најважнија
ствар у цијелој причи је безбједност. Ловац на чеки је у фиксној позицији, тако да остали ловци знају
његову тачну локацију, што омогућава одрађивање зоне безбједног
гађања. Додатно, гађање се врши
под оштрим углом, па зрно увијек
завршава у земљи, а утицај косог
хица је практично занемарљив.
Такође, чеке се праве да имају
наслон за пушку приликом нишањења. Овај наслон се може направити да буде помичан и подесив по
висини. Овим је омогућено лакше и
комфорније нишањење, што резултира успјешним уловом. На крају, чека треба прије свега да буде
безбједна за њеног корисника, али

Најприје је потребно направити платформу, која је полазна тачка, јер одређује димензије остатка
конструкције. Платформа за једну
особу требало би да буде око
1.200х1.200 мм. У изградњи свакако препоручујемо употребу ЕУ палета које су изузетно лаке, подносе
велике тежине, а јефтине су. Затим
се приступа монтирању бочних панела, који служе као наслон за пушку или дурбин. Добра висина је
око метар изнад сједишта. Било би
добро да се странице нагну под
углом од пет степени према унутра,
што ће омогућити комфорнији положај при осматрању.
Једна страна чеке искоришћена је за прављење мердевина.
Овим се покрива цијела страна, чиме се добија додатна стабилност.
Ипак, мердевине се могу направити засебно на крају и прислонити
уз чеку.
Затим је потребно саставити
ногаре чеке. Добра сугестија је да се
састављање изврши на лицу мјеста.
Наравно, по потреби ногаре треба
учврстити додатним летвама ради
боље стабилности чеке. На крају се
може додати кров или нека
импровизована заштита од љетних киша.
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Лисица, шакал и
други длакави
предатори чине велике
штете основној
врсти дивљачи, а зец је
најугроженији. Под хитно
морамо да пробудимо
успавану свијест ловца
како би га стимулисали
на одстрел предатора

Удружења се труде да уносе зеца
у ловиште, али не могу да се
похвале богзна каквим резултатима

ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

lovacken@gmail.com

В

аријабилност матичног фонда зечије дивљачи и даље задаје
главобољу свим корисницима ловишта,
али и ловним стручњацима у ширем региону. Како вријеме одмиче тако
и расте листа утврђених негативних фактора који директно или
индиректно утичу на бројност
зечева у ловиштима. Углавном о
свим потенцијалним узроцима се
гласно говори, али у пракси нити
један од њих се не елиминише.
Тако се у ловиштима са интензивном пољопривредном производњом и даље користе
дозвољени и недозвољени пестициди са све чешћом прекомјерном употребом, без икаквих
назнака да би се ускоро употреба
ових средстава могла довести на
ниво безбједан по зечију, али и
осталу дивљач. Паљење корова је
и даље један од најзаступљенијих
начина "чишћења" парцела у
прољећним данима, чиме се уништавају живице али и цијеле
области након што се пожари отму контроли. Повећање броја
предатора у ловиштима се углавном констатује, без саопштења и
објава резултата о њиховом довођењу на подношљиву мјеру.

НА БРОЈНОСТ ЗЕЦА
ЗНАТНО УТИЧУ
УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДА
И ПАЉЕЊЕ КОРОВА
Управо, у стручним круговима
се највише пажње посвећује утицају предатора на популације зеца, али и друге "ситне" дивљачи.
На првом мјесту се налази лисица,
а у посљедње вријеме и шакал, те
и други длакави предатори. Нажалост не постоје поуздани подаци
о бројности лисица у нашим ловиштима, али број рупа у којима
обитава, непрестани уласци у насељена мјеста и кућна дворишта
гарантују да је ова врста у страховитој експанзији. Ако се овоме до-

Организовано
редуковање пред
недовољно за чув
племените дивља
да и чињеница да у појединим годинама изостаје експанзија глодара, посебно мишева, постоји

оправдан страх да ће лисице храну потражити у ловним фондовима.

Зечеви могу бити замијењени
неком другом врстом дивљачи
као на примјер срном или перна-
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ЛИСИЦА ПОЈЕДЕ
51 ЗЕЦА
ГОДИШЊЕ?!

ТЕМА:
ДА ЛИ ЈЕ
ЗЕЦ У
НАШИМ
ЛОВИШТИМА
ДОВОЉНО
ЗАШТИЋЕН?

Организовани
лов на лисице даје само
спорадичне резултате

датора
вање
ачи

том дивљачи (фазанчићима, првенствено из вјештачке производње пуштених у ловиште, дивљим

паткама, пољским јаребицама и
др). Потребно је истаћи да различита храна
смирује глад лисице за различит период.
Утврђено је да потребе у храни лисице зависе од њене тјелесне масе, а износила је између 0,5
до килограм дневно. Врста хране
је условљена боравиштем, годишњим добом и расположивошћу
плијена. Основну храну лисице
чине мишеви, зечеви, фазани и
домаћа живина.
Улажењем лисице у економска
дворишта, она је измијенила и начин своје исхране, па се почела
хранити претежно не затрпаним
лешевима домаћих животиња и
кухињским отпацима. Својим дјеловањем човјек је осигурао лисици још један извор лаког плијена,
а то је уношење у ловиште вели-

У брдовитим областима сјеверне Њемачке, испитиване су
потребе у храни европске лисице и установљено је да јој је
дневно потребно 850 грама
хране, што је на годишњем нивоу око 312 килограма. Како се
наводи, за подмиривање тих
потреба, свакој лисици у току
године потребно је 5.320 мишева, 51 зец, 4.000 разних инсеката и 75 килограма разних
биљака.

ког броја фазанчића који нису
припремљени адекватно за самосталан живот у ловишту.
Било како било, популација
лисице у нашим ловиштима је
енормно велика а одстрели минимални у односу на бројност. Отуда
не чуди да зеца данас има претежно у оним ловиштима чији корисници редовно врше редукцију
бројности. Нажалост лако је данас
набројати ловишта гдје се лови
нормално уз приближну оптималну бројност зеца.
Неријетко, многа удружења и
посљедња финансијска средства
из ионако сиромашних буџета
троше за набавку зечије дивљачи
из вјештачког узгоја, али остаје
отворено питање зашто се још нико није "похвалио" оствареним резултатима? Одговор је веома
једноставан. Док год у ловишту
имамо неподношљиво бројно стање предатора, нећемо моћи постићи или успјешно одржати
постигнути основни матични
фонд племенитих врста дивљачи,
на првом мјесту зечије дивљачи.

ИАКО НЕ ПОСТОЈЕ
ПРЕЦИЗНИ ПОДАЦИ,
БРОЈНОСТ ЛИСИЦА У
ЗНАЧАЈНОЈ ЕКСПАНЗИЈИ
Све наведено, корисницима
ловиштима отвара просто питање:
Како стимулисати ловца на одстрел предатора, као једину доступну мјеру за елиминисање
барем једног негативног фактора
који утиче на смањење броја зечије дивљачи, а која се налази у рукама ловаца. Схватајући чињеницу
"тежине" одстрела куна и јастребова поставља се питање шта је проблем код смањења броја лисица,
шакала, паса и мачака луталица,
поготово ако се узме у обзир
атрактивност лова на лисице и ша-
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кале. Очигледно се одговор назире
у пољуљаној свијести ловаца, којима је усљед изостанка пријератне
потражње лисичјег крзна на тржишту и стимулације у висини годишње чланарине за једну лисицу,
лов у послијератном периоду постао искључиво пут за набавку веома цијењеног конзумног меса,
занемарујући основну ловну етику.
У прилог овоме иде и чињеница да
је велики број ловаца у послијератном периоду "лутао" из удружења
у удружење трагајући за бољим извором меса, занемарујући обавезе
у матичним удружењима.
Али ту проблемима управљања ловиштима није крај. Наиме,
промјене у друштвено политичком животу земље, које се директно манифестују кроз доношење
низа нових Закона, донијеле су
промјене и у самом начину коришћења ловишта. Наиме, потпуно
исправно и у складу са међународном ловачком свијести, нови
Закон о ловству и подзаконски акти у Републици Српској, су прописали прецизне услове и начине
лова свих основних врста дивљачи, али исто тако и предатора. Сада имамо ситуацију да у редовном
лову на лисицу, члан матичног
удружења плаћа одстрел једне лисице у висини од десет КМ, куне
20 КМ, шакала 37,5 КМ, јазавца
12,5 КМ, итд., што апсолутно наилази на очекивани отпор и неразумијевање од стране ловаца.
Наравно, при организованим акцијама на нивоу Удружења у циљу
смањења бројности предатора у
ловишту поменути износи се не
плаћају. Али остаје питање да ли
се може редуковати бројност предатора на подношљиву мјеру при
извођењу неколико организованих акција годишње? У пракси се
до сада показало да не може.
Важно је поменути и досадашњи начин обавезног сакупљања
поена по основу одстрела предатора на нивоу године, који је примјењиван од стране већег броја
корисника ловишта, и који је давао одређене резултате, али нажалост тај начин више није у складу
са поменутом законском легислативном.
Нажалост, све ово је дало нови
стимуланс домаћем ловцу да се
клони одстрела предатора у редовном лову, препуштајући тако
да се природа сама побрине за однос предатора и основних врста
дивљачи у ловишту, што засигурно једино иде на штету самих ловаца.
И на крају остаје отворено питање, како пробудити успавану
ловачку свијест и етику нашег
ловца и како га стимулисати на
одстрел предатора?!
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Ловачко удружење
"Игришта" из Власенице
сумирало протеклу сезону

Добро лове,
добро се
проводе

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Ч

ланови ЛУ "Игришта" из Власенице
имали су још једну
успјешну ловну сезону, чије резултате су
представили на ловачкој вечери, у присуству више од 400 ловаца и
гостију, манифестујући на најбољи начин мисију и значај ловства
на овим просторима.
Ловачко удружење "Игришта,
како је рекао предсједник Марко
Тодоровић, окупља око 230 чланова у пет секција и газдује површином од око 23.000 хектара.
- У потпуности смо испунили
план. Одстријељена су 23 срндаћа
и 33 дивље свиње, тако да смо
ловну сезону затворили и прије
календарског истека - рекао је Тодоровић.
Млади предсједник наводи да
је удружење у прошлој години
конкурисало са два пројекта код

Средствима које смо
добили купили смо шест
надзорних камера, двије
аутоматске хранилице за
дивље свиње, те једну
високу и четири ниске
чеке, рекао Тодоровић

Пријем нових
чланова
У Власеници не брину за будућност лова. Према ријечима секретара ЛУ "Игришта" Млађана
Голића, у току прошле године
ловачки испит је положило 15
приправника.
- Тренутно у подмлатку имамо
двадесетак чланова до 15 година, који су веома активни и помажу у раду нашег удружења.
То су наши будући ловци и наша перспектива - истиче Голић.

Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске.
- Средствима које смо добили
купили смо шест надзорних камера, двије аутоматске хранилице
за дивље свиње, те једну високу и
четири ниске чеке. Укупна вриједност је око 7.000 марака, при
чему је учешће ресорног министарства 5.500 марака, док је преостали износ издвојило наше
удружење - истиче Тодоровић, додајући да имају изузетно добру
сарадњу са ЛС РС, као и са руководством општине Власеница.
Удружење на чијем је челу има
развијену ловну инфраструктуру,
гдје доминира пет ловачких кућа
и велики број ловно-узгојних и
ловно-техничких објеката. У наПризнања
заслужним

редном периоду још већи акценат
биће на узгоју дивљачи и стварању услова за развој и афирмацију
комерцијалног лова, с обзиром на
потенцијале овдашњег ловишта.
- Подручје нашег ловишта походили су ловци из Србије, Македоније, Хрватске, али и са других
простора бивше Југославије, јер
су ови терени познати по квалитетним примјерцима дивљих
свиња и срнеће дивљачи, али су и
станиште мрког медвједа и вукова - наводи Тодоровић.

ПОТПИСАНА ПОВЕЉА
О БРАТИМЉЕЊУ
СА ЛУ "СЕМБЕРИЈА"
ИЗ БИЈЕЉИНЕ
Традиционалном скупу власеничких ловаца присуствовали су
начелник општине Мирослав
Краљевић и предсједница Скупштине Гордана Трампић, затим
посланик у Народној скупштини
Републике Српске Обрен Марковић из Зворника, те секретар ЛС
РС Живојин Лазић.
Краљевић, који је и предсједник Скупштине удружења, каже
да локална заједница активно подржава његов рад.
- Сматрамо да тиме улажемо у
укупни развој привредних активности на подручју наше општине,
јер Власеница има богате природ-
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тона хране
изнијели
у ловиште
током
минуле
зиме
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Дружење за памћење
у Власеници

Угледни гости
увеличали вече

не ресурсе за експанзију ловног
туризма - истиче Краљевић, најављујући оживљавање туристичког комплекса "Игриште",
смјештеном у планинском масиву, познатом по чистом ваздуху и
највећој концентрација озона у
читавом региону.
Он каже да
локална
власт, уз
помоћ
Владе

Повеља о
братимљењу
ЛУ "Игришта"
и ЛУ
"Семберија"

РС и премијера Радована Вишковића, који је недавно био у радној
посјети Власеници, предузима активности да ово некада омиљено
мјесто љубитеља скијања заживи
у пуном сјају, јер су, туризам, лов и
спорт кључни за развој овог краја.
- Са ове свечаности шаљемо импресивну
с л и к у,
ловачко
вече

je, без сумње, један од најбољих
догађаја и најљепша манифестација у нашем граду - нагласио је
Краљевић.
На овој свечаности представљена је и Повеља о братимљењу
ловачких удружења "Игришта" из
Власенице и "Семберија" из Бијељине. Током вечери додијељена
су и признања најистакнутијим
члановима "Игришта", те фирмама и појединцима који су помогли
њихов рад. Захвалнице су добили
предсједник и секретар ЛС РС Саво Минић и Живојин Лазић. Повељом ЛС РС награђени су први
предсједник ЛУ "Игришта" Драгољуб Јевтић
- Ловац сам од 1984. године и
увијек сам водио рачуна о заштити и исхрани дивљачи. Наши насљедници могу да се поносе
фондом дивљачи у нашем ловишту. За мене то мора да буде једини и главни циљ
сваког ловца и заљубљеника у лов - казује Јевтић.
Осим њега,
повеља је отишла у руке Слободана Јовића,
те представника фирме "Буком-пром" из
Тишче код Шековића, док је,
постхумно, Златним орденом одл и к о в а н
некадашњи члан
удружења и Управног одбора ЛС РС,
узоран ловац и заштитник природе и
лова, Радивоје Куртума, који је преминуо
прошле године.
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Вукови
избјегли
засједу
У традиционалној акцији власеничког удружења, хајци на вука,
ове године учествовало је око 150
ловаца, који нажалост нису имали
среће да се из лова врате са трофејом.
Поред чланова матичног удружења, међу хајкачима су били и
ловци из сусједних удружења регије Бирач, затим из Хан Пијеска и Пала, те из Угљевика, Брчког и са
подручја Семберије.
Према ријечима предсједника
ЛУ "Игришта" Марка Тодоровића,
вукови причињавају значајну штету у појединим селима власеничке
општине нападајући сточни фонд
у домаћинствима тамошњих мјештана.
- Најугроженија подручја су
Шадићи, Кљештани и Грабовица.
Само у току 2017. године процијењена штета који су причинили вукови на ситној стоци је око 24.000
КМ - казује Тодоровић, додајући да
у свом крвавом пиру вукови не бирају вријеме и годишње доба.
Власенички ловци су прошле
године, у организованим хајкама,
одстријелили три вука, али се њихово присуство константно осјећа,
што показује и недавни упад у мјесној заједници Шадићи, гдје су, у
домаћинству Радислава Лазаревића, заклали седам оваца.
Хајка је организована на подручју Кљештана и Соколине са три
погона, при чему су чеке биле распоређене на око четири километра. Вукови су, међутим, успјешно
избјегли засједу хајкача, тако да су
се ловци вратили на збориште без
очекиваног трофеја.
- Овог пута вука нисмо одстријелили, али је важно да смо приуштили добро дружење, уз наравно
ловачке специјалитете - каже Тодоровић, додајући да ће ЛУ "Игришта" наставити са акцијама на
смањењу предатора у ловишту.
Такође, најављују увођење награда за одстрел вукова и других
штеточина како би још више стумулисали ловце да се ангажују на
њиховом изловљавању из ловишта.
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ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

Ч

увени аустријски
произвођач "Штајер Манлихер" (од првог
јануара текуће, 2019.
године зове се "Штајер армс") заблистао
је на овогодишњем нирнбершком
сајму IWAса новим ловачким карабином "Steur Monobloc", чији су цијев и сандук израђени од једног
јединог блока челика методом
хладног ковања.
До сада је у свијету била уобичајена пракса да се цијев и сандук
карабина израђују одвојено, неријетко од различитих материјала, па
је револуционарни новитет привукао доста пажње и у Америци, гдје
је почетком године приказан на
"Shot Show" у Лас Вегасу. Аустријски
произвођач са новим моделом постигао је највиши могући степен
саосности и чврстоће сандука и цијеви (о чврстоћи споја не треба да
трошимо ријечи), те направио револуционарни помак у конструкцији и изради ловачких карабина,
па се с правом може очекивати да
је "моноблок" родоначелник новог
концепта, који ће у будућности бити узор другим произвођачима. Зашто добре познаваоце не чуди да је
управо у аустријском граду Штајеру направљен битан искорак у технологији хладног ковања цијеви,
сазнаћете у даљем тексту, али прије тога, како је и ред, неколико ријечи о произвођачу.

Историја фирме
"Штајер - Манлихер"
"Steur Arms" (Штајер армс) је
аустријски произвођач оружја са
сједиштем у градићу Санкт Петер
ин дер Ау, недалеко од Штајера. У
почетку дио великог конгломерата "Steur-Daimler-Puch" (Штајер Дајмлер - Пух) фирма се одвојила
након што је конгломерат престао
да постоји 1989. године. Тада започиње самосталан рад под називом
"Steir Manlicher AG". Од првог јануара 2019. године назив је промијењен у "Steur Arms".
У граду Штајеру стотинама година се ковало оружје, а тој традицији, која датира још из 12. и 13.
вијека, свакако је наруку ишла чињеница да оближњи рудник Ерзберг представља највећи рудник
гвоздене руде у Аустрији. Шеснаестог априла 1864. године млади ковач и пушкар Јозеф Верндл заједно
са својим братом основао је фабрику оружја која ће захваљујући бројним иновацијама постати камен
темељац за више данашњих важних високотехнолошких аустријских компанија.
Верндл је рано препознао огроман потенцијал тада сасвим нове

ПРЕДСТАВЉАМО:
"Штајер моноблок"

Аустријска
револуција
из једног
комада
челика
"Штајер армс" заблистао
ове године на сајму IWA
са револуционарним
ловачким карабином
чији су цијев и сандук
израђени од једног
блока челика методом
хладног ковања

индустријске области - електрификације. Године 1884. захваљујући
овој фирми у Штајеру је одржана
изложба на којој су приказана
електротехничка достигнућа и њихове предности. Током те изложбе
освијетљене су градске улице, а у
историјским књигама остаће заби-

љежено да је град Штајер први
европски град у којем је уведена
електрична улична расвјета.
Име великог аустријског
конструктора оружја Фердинанда Ритера фон Манлихера
нераскидиво је везано за историју ове свјетски познате
компаније. Наш народ је фирму "Штајер" кроз историју
упамтио по службеном пјешадијском
наоружању
Аустроугарског царства и то
пушкама система "штајер манлихер М95" са право-чепним саобраћањем затварача те
пиштољима система "рот - штајер М1907" и "штајер М1912". Ловачки карабин са јединственим
ротационим магацином система
"манлихер - шенауер", заједничка
конструкција инжењера Фердинанда Ритера фон Манлихера и Ота
Шенауера уведена 1903. године,
био је веома квалитетно направљен и омиљен код ловаца у ције-
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у производњу уведена службена
војничка снајперска пушка система
SSG 69 са полимерским кундаком.
Већ сљедеће, 1970. године на једном стрељачком такмичењу
аустријски официр том пушком је
постигао свјетски рекорд, а њени
ловачки деривати ускоро ће освојити цијели свијет и постати прави
бестселер.
Традиција хладног ковања
цијеви у Штајеру
Мање је познато да је технологија хладног ковања цијеви за ватрено оружје настала у Њемачкој,
за вријеме Другог свјетског рата, а
брзо након рата ту технологију до
савршенства је довела фирма у
Штајеру. Основне предности хладног ковања цијеви огледају се у
уштеди у материјалу и завршној
обради, високој продуктивности, тачности ожљебљења
према
задатим димензијама и
побољшању
ме ха нич-

лом свијету па је
његова производња трајала све до
1973. године.
Млађим читаоцима свакако ће
прва асоцијација на помен ове фирме бити "bullpup" аутоматске пушке система "штајер АУГ",
актуелно службено оружје аустријске војске - оружје препознатљивог
футуристичког дизајна, често виђено у акционим филмовима и
компјутерским играма које ни данас, више од четрдесет година
након увођења, није изгубило ореол авангардног. Треба свакако да
споменемо и ултрамодерне пиштоље из серије "штајер М", више него
достојне конкуренте великом "глоку".
Овом приликом битно је подвући да је крајем шездесетих година

ких
својстава
че ли ка
цијеви. По
свим правилима изведеним
хладним ковањем
добија се прецизна и дуговјечна цијев. Основни техноло-

ТЕХНИЧКИ
ПОДАЦИ
Калибар: Тренутно 308 Win, 3006 Spr. (за 2020. годину предвиђа се увођење: 270 Win, 7×64,
8x57IS)
Укупна дужина: 1.075 мм
Дужина цијеви: 558 мм
Маса: око 3,7 кг
Храњење: Одвојиви кутијасти
оквир
Капацитет оквира: 4
Окидање: Одвојиви склоп, подесиво окидање
Безбједност: Ручно запињање
путем клизача на врату кундака,
H.S.C . систем
Кундак: Полимерски са одвојивим инсертима пресвученим кожом, алуминијумски bedding

УОБИЧАЈЕНА
ПРАКСА ДО САДА
БИЛА ДА СЕ ЦИЈЕВ
И САНДУК КАРАБИНА
ИЗРАЂУЈУ ОДВОЈЕНО
шки процес хладног ковања цијеви
вуче коријене из њемачке фабрике
"Gustav Appel Maschinenfabrik", гдје
су пред Други свјетски рат на тај
начин произвођене инјекцијске
игле. Након што је почео Други
свјетски рат, потенцијал те фирме
искоришћен је за производњу митраљеских цијеви. Наиме, чувени
митраљези МГ42, популарни "шарци", имали су високу каденцу од
1.200 до чак 1.500 метака у минуту
која је брзо трошила цијеви. Војска
је због тога требовала много митраљеских резервних цијеви и морао је бити пронађен начин да се
оне брзо произведу. Да би убрзали
ратну производњу, Нијемци су примијенили технологију производње
инјекцијских игала у индустрији
наоружања, при чему је ожљебље-
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ње у цијевима формирано извана,
ковањем по цијеви, без класичног
урезивања жљебова. Показаће се
да су тако произведене цијеви, за
разлику од класичних, имале боље
карактеристике при дуготрајној
паљби и прегријавању - обезбијеђена је боља прецизност, дуготрајност и очувана тачност.
Др Бруно Краловец, један од
инжењера и водећих стручњака на
овом пољу, након рата је (1945. године) у аустријском граду Штајеру
са колегама успоставио фирму
"GFM GmbH" која је и данас апсолутни лидер на овом пољу - огромна већина машина за хладно
ковање цијеви произведена је у
овој фирми. Произвођачи оружја у
свијету ускоро су и сами почели да
уводе ову технологију, али су машине за хладно ковање куповане у
Аустрији.
Посебно је интересантно рећи
да је 1959. године крагујевачка "Застава" набавила управо аустријске
GFM машине за радијално хладно
ковање (вјероватно на име ратне
одштете) чиме је постала један од
пионира израде цијеви овим методом, чак и прије него што је та технологија омасовљена на западу.
Према Роју Ведербију, чувеном
америчком оружару и власнику
свјетски познате пушкарске фирме, карабин "ведерби марк В" био је
прва америчка пушка опремљена
хладно кованом цијеви исте те
1959. године - али цијеви тих карабина су заправо произвођене за
"ведерби" у Западној Њемачкој код
Ј. П. Сауера, погађате на којим машинама? Американци су ову технологију освојили тек шездесетих
година. Једна занимљивост: зашто
се у пракси показало да су најквалитетније војничке пушке система
AR15/М16 са најдуговјечнијим и
најиздржљивијим цијевима произведене у Канади у државној фабрици "Diemeco" (данас "Colt - Canada")
и зашто су их у наоружање усвојили британски SAS и елитне свјетске
специјалне јединице? Одговор је
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једноставан - цијеви за канадске
пушке C7 (деривате М16) произведене су на GFM машинама за радијално хладно ковање које су
Канађани набавили у Аустрији, а
Американци (Colt) нису.
Шта је то хладно
ковање цијеви?
Хладно ковање цијеви је технолошки процес жљебљења цијеви
ковањем, то јест утискивање жљебова у душу цијеви ударањем по
цијеви извана, док се у цијеви налази специјално обликовани трн чији прецизно дефинисани и
обликовани рељеф (негатив) дефинише будуће жљебове и поља
(позитив). На тај начин могуће је
израдити и лежиште метка у једном континуираном слиједу.
Основни предуслови за израду цијеви овом технологијом су чистоћа
и висок квалитет челика.
Грубо обрађену челичну шипку од које ће настати цијев прво је
потребно подвргнути бушењу. На-

кон тога, сирову и напонски стабилизовану цијев прије ковања у "Штајеру" обрађују извана,
чиме она добија контуре будуће
цијеви. Унутрашњост цијеви потребно је такође фино обрадити
изнутра, што се постиже абразивним средством и ротирајућом шипком.

"МОНОБЛОК"
РОДОНАЧЕЛНИК
НОВОГ КОНЦЕПТА
И БУДУЋИ УЗОР ДРУГИМ
ПРОИЗВОЂАЧИМА
Све то се преконтролише бороскопом (камером која се уводи у
цијев, свака фаза технолошког процеса контролише се бороскопски
прије и послије). Сад долазимо до
најзанимљивијег дијела - хладног
ковања унутрашње трасе цеви. Цијев се затим поставља у нарочиту
машину, а у унутрашњу трасу цијеви уводи се трн. Тај трн стоји у ис-

тој тачки док се
цијев креће
преко њега и истовремено ротира око своје осе. Четири снажна радијално постављена
чекића постепено и у размацима
(али великим бројем удараца) ударају тачно одређену површину
спољних зидова цијеви. Ударци тих
чекића формирају унутрашњу трасу цијеви задатог калибра и корака
увијања завојнице. Искусни мајстори након ковања цијев исправљају
и контролишу контролним алатом
(контролником) након чега цијев
иде на термичку обраду како би
били уклоњени заостали напони.
Не само да цијев процесом
хладног ковања има обликовану унутрашњу трасу и
лежиште метка већ је и
чврстина такве цијеви већа - ударци чекића
у
тех но ло шком
процесу цијев
издужују и повећавају чврстину и снагу
челика. "Штајер" је сада
одлучио да
оде и корак

даље - у једном континуираном
слиједу и од једног јединог блока
челика хладним ковањем је израђено ожљебљење, лежиште метка
и сандук - одатле и назив MONOBLOC!
Нови, револуционарни
карабин "штајер моноблок"
"Штајер" је увођењем новог карабина заувијек измијенио досадашњу традиционалну оружарску
праксу. "Моноблок" је, како кажу у
"Штајеру", саграђен према најстрожим војним стандардима и захтјевима за чврстину и поузданост у
нај-

тежим условима експлоатације.
Да се ради о карабину чији су
сандук и цијев исковани заједно у
једној цјелини и из једног челичног
блока, како му и само име каже, види се врло брзо и лако - овдје нема
карактеристичног споја између
сандука и цијеви. Постоји само благи и елегантни прелаз. Спољна површина цијеви има препознатљиву
увијену рељефну "шару" - то је потпис "Штајеровог" технолошког
процеса хладног ковања. Нераздвојни дио цијеви који образује
сандук је након искивања прецизно обрађен на ЦНЦ машини.
Карабин "моноблок" састоји се
из три главна дијела: оцијевљене
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сању ове акције посвећена је елиминисању
опасности по стријелца од врелих
барутних гасова под притиском у
случају прскања чауре. Четири масивна бријега на ранијим моделима бравила су у сандук, али сада
браве директно у цијев (јер код
"моноблока" цијев и сандук су једно!) и тај најкритичнији дио главе
и чела затварача са бреговимаи извлакачем обезбијеђен је цилиндричном челичном чауром која
блокира пролазак барутних гасова
под високим притиском.Ручица затварача такође брави у одговарајући отвор, у овом случају челичног
сандука искованог заједно са цијеви па се може рећи да је примјеном
SBS система на "моноблоку" степен
безбједности подигнут на највиши
могући ниво. Нарочити уздужни
жљебови на тијелу затварача спр-

акције (цијеви и сандука
из једног комада челика), алуминијумског
beddinga, то јест костура кундака, и
модуларног кундака ултрамодерног дизајна.
Рад на кундаку, који је посебна прича и
сам за себе представља ремекд ј е л о
индустријског
дизајна, потписује
индустријски дизајнер Јохен Вајс и 3Д
студио "Индирио". Вајс
је за основ узео кундак
познатог карабина "Steur
Scout", а радио је уз помоћ
три компјутерска софтвера за
тродимензионално моделовање и
дизајнирање - Alias, Maua, AdobeCC.
Кундак је полимерске конструкције, наслања се на чврсти алуминијумски bedding, савршене је
ергономије и долази у више боја, а
предвиђено је да крајњи корисник

према властитoм укусу мијења и
комбинује инсерте, то јест уметке
за образину, пиштољски рукохват
и поткундак. Инсерти су израђени
од природне коже, врло су пријатни на додир и одлично леже на
образу, односно длану. И умеци, као
и кундак, долазе у више боја. У кундаку се налази мали бункер и предвиђено је да се у њега смјести лако
одвојиви склоп обарача/механизма за окидање. "Моноблок"се храни из одвојивих металних
кутијастих оквира са маркантно
дизајнираним полимерским дном
које се одлично уклапа у линију полимерског кундака. Капацитет
оквира је 4 + 1 у цијеви.
Акција
"Моноблок" користи провјерену, доказану, веома поуздану и безбједну обртно-чепну акцију SBS
(Safe Bolt System) коју је конструисао инжењер Улрих Цедрозер, а
представљена је још 1996. године.
За SBS систем кажу да је најбезбједнији систем обртно-чепног
затварача који постоји на свијету.
Специјална пажња при конструи-
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ечавају невоље скопчане саблатом
и ледом - обезбјеђују поуздано
функционисање механизма и у најтежим условима. Затварач се отвара под углом од 70 степени. Кроз
спојницу затварача позади извирује задњи крај ударне игле и служи
као индикатор - у запетом положају игла је видљива и може се опипати. Код новог карабина "моноблок"
изабран је систем ручног запињања ударног механизма - H.C.S. систем. На врату кундака пласиран је
клизач (дугме/полуга) овог система који се ангажује ручно.

Унаприједите
пољопривредну
производњу уз @Farm

Бавите се пољопривредом и
потребан вам је искусан и вјеран сарадник? Адреса на коју
треба да одете је www.etfarm.ba.
У партнерству са фирмом "Гистел", "m:tel" је обезбиједио интегрални
информациони
систем намијењен пољопривредним произвођачима, савјетницима у пољопривреди и
пољопривредним компанијама.
Систем омогућава директну
и ефикасну интеграцију науке у
производњу. Основна намјена
@Farm система је аутоматизовано управљање производњом
с циљем повећања приноса и
смањења трошкова, кроз праћење стања усјева и планирања
пољопривредних активности.
Регистрацијом ваше парцеле у
@Farm систему започиње прикупљање информација о вашим
парцелама и стању усјева на
њима, што укључује: сателитске
снимке, метеоролошке параметре, спроведене активности, појаву болести и штеточина и сл.

Све информације о вашим парцелама и усјевима се обрађују
научном методологијом, а резултати обраде се могу директно реализовати у спровођењу
пољопривредних активности, с
циљем планирања и оптимизације производње. Користећи
функционалности @Farm система имате прилику да повећате ваше приносе, а истовремено
да смањите трошкове производње. Повећање приноса се
остварује кроз увид у стање на
парцелама. Уз то, одређена
стресна стања можете уочити и
до десет дана прије него "голим
оком", тако да можете правовремено дјеловати на заштити
усјева и исправљању уочених
недостатака, што резултује повећаним приносима. Зато већ
данас посјетите www.etfarm.ba
и будите професионални и
успјешни у свом пословању! За
све додатне информације позовите 0800 50 000. "m:tel" имате
пријатеља!
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Оптимални услови у
многим ловиштима током
зимских мјесеци најбоља
су позивница страним
ловцима да изаберу баш
Српску и покушају да дођу
до трофеја медвједа

Ловочувари,
управник радне
јединице и
технички директор
ШГ "Романија"
са задовољним
гостима
ФОТО: М. ПАВЛОВИЋ

ПИШЕ: ЕКИПА ЛОВАЧКИХ НОВИНА

С

lovacken@gmail.com

вако улагање прије
или касније даје резултате, а када је ријеч
о инвестирању у ловишта, повратна реакција стиже врло брзо.
Оптимални услови у многим ловиштима током зимских мјесеци најбоља су позивница страним
ловцима да изаберу баш Српску и
покушају да дођу до трофеја медвједа. Таквих је на срећу ове зиме
било више него икада, па су удружења добро наплатила улагања.
У ЛУ "Игман" из Источне Илиџе гост из Шведске Тони Гујиновић
у комерцијалном лову одстријелио
је медвједа са високе чеке која је
купљена новцем Владе Српске.
Гост из Шведске, поријеклом са наших простора, био је презадовољан организацијом и условима
комерцијалног лова.
- Људи су баш пријатни. Врло
брзо смо се договорили у вези са
ловом. Све што је договорено максимално је испоштовано са њихове стране. Када сам одлучио да
дођем у лов, добио сам доказе да
дивљачи има у том ревиру. Већ
друге ноћи медвјед је изашао на
чеку и мој пратилац Младен је припремио пушку за одстрел. Био је
довољан један хитац. Ово је први
Љубомир Штефанек
одстријелио медвједа
у Калиновику

пут да сам видио медвједа у природном амбијенту и да сам га одстријелио. Веома сам задовољан
условима и комфором високе чеке.
Свакако да ћу мојим пријатељима
у Шведској препоручити долазак у
лов у Републику Српску на вука и
медвједа - рекао је Грујиновић.
Ловачко удружење "Загорје" из
Калиновика препознатљиво је по
ловишту богатом разним врстама
атрактивне дивљачи, које привлачи све већи број страних туриста.
Средином марта у овом ловишту
одстријељен је медвјед изузетне
трофејне вриједности и налази се
у златном дијелу ЦИЦ скале. Ловац
Љубомир Штефанек је у вечерњим

ЗНАТНА УЛАГАЊА У ЛОВИШТА
ПОЧЕЛА ДА СЕ ИСПЛАЋУЈУ

Гостима
медвједи,
домаћинима
новац
ОДСТРЕЛ И
НА МАЊАЧИ

Комерцијалним ловом могу да
се похвале и ловци са другог
краја Републике Српске, у Мркоњић Граду. Њихов гост био је
Горан Петровић из Земуна, који
је одстријелио медвједа високе
трофејне вриједности у ловишту
Дубичка на Мањачи.

часовима мартовског прохладног
дана имао прилику да лови медвједа и остварио је више него успјешан резултат. На чеку стрпљивог
ловца изашао је медвјед којег су
стручни пратиоци оцијенили као
погодног за одстрел. Штефанек је
за "Ловачке новине" изјавио да је
организација лова била на највишем могућем нивоу. Казао је и да су
ловочувари и стручни кадар "Загорја" показали професионализам,
али и велику гостољубивост.
- Посебно ме је одушевила љепота природе калиновачког краја.
Због тога ми је изузетно драго што
сам свој сан остварио управо овдје.
Лов је испланиран до детаља, тако
да сам и тим сегментом веома задовољан - казао је Штефанек.
Предсједник калиновачких ловаца Слободан Ђорем напомиње
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ЛУ "ЗМИЈАЊЕ"

Након успјешне сезоне лова на
срндаћа и дивљу свињу, када су
планови реализације у потпуности остварени, Ловачко удружење "Змијање" Бањалука је на
крају ловне 2018/2019. године
успјело да реализује и планирани одстрел медвједа. Тако је
претпосљедњи викенд марта
Дарко Тадић, након само два сата чекања на планини Чемерница, имао прилику да одстријели
медвједа, коју овај искусни ловац
није пропустио. Овим одстрелом
стављена је тачка на протеклу
сезону, у којој је "Змијање" издвојило више од 8.000 КМ за
плаћање штете од медвједа.

да је за ову сезону планиран одстрел четири медвједа. Од овог
броја планирано је да два буду одстријељена у комерцијалном лову
и два у спортском.
- Ловиште је познато по трофејима високе вриједности. Тако смо
у посљедње три године имали одстрел два медвједа "у злату", а сада
имамо и трећег. То је умногоме заслуга ловочувара и стручних пратилаца, који на најбољи могући
начин обављају свој посао - навео
је Ђорем.
Комерцијални лов и ловни туризам уопште доносе знатна фиТони
Грујиновић
и његов
пратилац
Младен

нансијска средства "Загорју", а највећим дијелом биће уложена у заштиту дивљачи, а слично је и у ЛУ
"Гласинац" и Шумском газдинству
"Романија".
Ловни туризам, који је из објективних разлога замро у току ратних и посљератних година, поново
се буди, а домаћини у овдашњим
удружењима труде се на све начине да искористе тај залет, прича
предсједник "Гласинца" и директор Шумског газдинства у Сокоцу
Страхиња Башевић.
Почетком марта у посјети
Шумском газдинству боравили су
гости из Италије и Њемачке. Гост
из Италије стигао је у ловиште Романије властитим авионом, којим
је слетио на сарајевски аеродром.
Наши ловци су му пожељели добродошлицу на аеродрому, а ускоро им се прикључио и Нијемац.
- Исте вечери гости су изашли
на чеку и искористили прилику да
одстријеле по медвједа. Мислим да
смо оправдали указано повјерење
иностраних ловаца и да су отишли
својим кућама веома задовољни и
организацијом лова и одстрелом каже Башевић.

ИТАЛИЈАН ВЛАСТИТИМ
АВИОНОМ ДОШАО НА
АЕРОДРОМ У САРАЈЕВО
Успјешан одстрел средином
марта имао је и члан "Гласинца"
Вахидин Шахинпашић. Он каже да
је презадовољан уловом и превасходно захваљује стручним пратиоцима и ловочуварима, али и
другим члановима удружења који
су употпунили његов доживљај.
Одстријељени медвјед је у "златној
медаљи".
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Премијер Радован Вишковић предводио хајку у Милићима

Ловци одговорна
и корисна заједница

Хајка на вука у Милићима, у којој је учествовало скоро 300 ловаца
из регије Бирач и гостију из региона, није дала резултат, али су је учесници оцијенили успјешном.
У потрази за вуковима учествовао је и предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић, који је
уједно и предсједник ЛУ "Комић" из
Милића. Иако је мета био вук, Вишковић је рекао да лов и одстрел
нису једини разлози окупљана ловаца и организовања оваквих акција.
- Ловци су одговорна и друштвено корисна организација. Радимо различите послове, од

пошумљавања, заштите природе и
дивљачи, до заштите имовине наших грађана, поготово оних који
живе у сеоским подручјима и трпе
штету од напада вукова - прецизирао је Вишковић.
Главни лововођа у милићком
удружењу Синиша Алексић испричао је да су вукови примијећени и да
је на њих пуцано, али да ниједан није погођен. Хајка је била организована на двије локације, према планини
Радава и у рејону села Заграђе.
- Имали смо лијепо вријеме и
право ловачко дружење, које је крунисано заједничким ручком за све
учеснике хајке - рекао је Алексић.

Хајка у Шипову без одстрела

Вријеме против оваца

За ловце "Тетријеба" из Шипова може се рећи да су пионири хајке на вука на нашим просторима,
тако да су средином фебруара 38.
пут окупили своје чланове, али и
госте из неколико европских земаља.
Око 600 ловаца кренуло је по
прилично неприступачном терену

у потрагу за вјештим предатором,
а иако су му видјели трагове и лоцирали неколико чопора, вратили
су се празних руку. Ипак су временски услови били све само не
идеални, али то није спријечило
учеснике да се друже, провеселе и
кући однесу лијепе успомене.
Д. Р.
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Значајан јубилеј најбројније организације у Републици Српској

Уз "добар поглед"

ЛОВАЧКИ САВЕЗ

прославио
25. рођендан

САВЕЗ
БРОЈИ
23.000
ЧЛАНОВА

Свака
локална заједница
у Српској има по
неколико ловачких
објеката које је саградио
овај савез, а његови чланови
осим што се баве ловом и
контролисаним одстрелом дивљачи,
прихрањују дивљач, чувају ловишта
и имају добру сарадњу са ловачким
удружењима у региону, рекао Вишковић.
Прошла година уписана златним словима
у календар савеза, јер је учињено много на
унапређењу ловства, нагласио Минић
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ПИШЕ: МИЛИЈАНА ЛАТИНОВИЋ

milijanal@glassrpske.com

Дамски клуб

овачки савез РС, ко
ји броји око 23.000
чланова, је за че
тврт вијека рада и
постојања прошао
озбиљан развојни
пут и остварио резултате вријед
не поштовања, чувајући ловишта,
дивљач и Републику Српску.
Истакнуто је то на свечаној
сједници Ловачког савеза РС која
је одржана 30. марта у Банском
двору, поводом прославе 25. ро
ђендана најмасовније организаци
је у Српској. Сала у бањалучком
културном центру била је тијесна
да прими све делегате и заљубље
нике у природу и лов који су из
свих крајева Републике дошли да
прославе овај значајан јубилеј.
Предсједник Владе РС Радо
ван Вишковић истакао је да Ло
вачки савез РС прославља веома

Да лов није искључиво мушки
спорт те да природу и дивљач
воле и припаднице љепшег пола, које се веома добро сналазе
у шуми и са оружјем у руци, потврђује чињеница да Српска већ
неко вријеме има и "Дамски ловачки клуб" који тренутно броји
123 даме.

Л

значајан јубилеј те да ће
Влада Српске и у годи
нама које долазе наста
вити да помаже ту
значајну организаци
ју.
 Влада је прош
ле године индирект
но помогла Ловачки
савез са скоро мили
он марака, а директно
са око 500.000 КМ.

фебруар/март 2019.
Добитници
одликовања
Ловачког
савеза РС
ФОТО: В. ТРИПИЋ

Свака локална
заједница у Срп
ској има по неко
лико ловачких
објеката које је
саградио овај са
вез, а њего
ви чланови
осим што

Први
предсједник
Ловачког
савеза РС
Богдан
Крупљанин

Почеци
Први пред сјед ник Ло вач ког
са ве за РС Бог дан Кру пља нин
ис та као је да је са вез осно ва ла гру па ен ту зи ја ста да ле ке
1994. го ди не.
- Из го ди не у го ди ну ор га ни за ци о но смо ја ча ли и за мо ја
два ман да та сти гли смо да се
учла ни мо у Ло вач ки са вез
бал кан ских зе ма ља, а по том
и Са вез свјет ских зе ма ља.
Сје ћам се, 1997. го ди не го во рио сам у "Ко лар цу" у Бе о гра ду као пред став ник
та да шњег Ло вач ког са ве за
РС - при сје тио се Кру пља нин.
Са осмије хом до да је, да су
сви та да шњи де ле га ти на
све ча ност до ни је ли ври јед не
по кло не, а он са мо сли ку ко ња из Ко тор Ва ро ша.
- Био сам нај по но сни ји ка да
сам на ја вљен као пред став ник Ре пу бли ке Срп ске. Био
је то по себ но ва жан тре ну так, јер смо та да при мље ни
у Ло вач ки са вез свјет ских
зе ма ља. Та да смо има ли
око 18.000 чла но ва и 99
удру же ња. Ди вљач је би ла
без кон тро ле, на иви ци би о ло шког уни ште ња. Круп ни
за да ци та да су би ли пред
на ма - ис та као је Кру пља нин и до дао да су смјер ни це за уна пре ђе ње лов ства
Срп ске до не се не 1998. го ди не и да нас на сна зи.
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се баве ловом и контролисаним
одстрелом дивљачи, прихрању
ју дивљач, чувају ловишта и
имају добру сарадњу са ловач
ким удружењима у региону 
рекао је Вишковић, који је како
каже и сам заљубљеник у лов и
већ деценију и по предсједава
једним ловачким удружењем.
Вишковић је нагласио и да је, с
обзиром на то да Српска нема вој
ску, Ловачки савез једино мјесто
гдје млади могу научити да рукују
оружјем.
Министар пољопривреде, шу
марства и водопривреде РС Борис
Пашалић рекао је да ће ресорно
министарство наставити да пома
же ловцима.
 Ловци широм Српске посве
ћују значајну пажњу његовању ди
вљачи и промоцији Републике и
зато наша подршка и у будућно
сти неће изостати  рекао је Паша
лић.

ЋИРКОВИЋ:
ЛОВЦИ РС И СРБИЈЕ
ДИШУ ИСТИМ ПЛУЋИМА,
У НАМА КУЦА ИСТО
ЛОВАЧКО СРЦЕ
Према ријечима првог човјека
Ловачког савеза РС Саве Минића,
прошла година је уписана злат
ним словима у календар савеза јер
је учињено много на унапређењу
ловства.
 Значајна средства су уложена
у праћење и заштиту дивљачи,
ловнотехничке и узгојне објекте
и све то дало је веома добре резул
тате. Израсли смо у веома јаку и
масовну организацију, а подршка
коју добијамо од републичких ин
ституција то и потврђује  нагла
сио је Минић.
Истакао је да је интересовање
за ловство у Српској огромно, о че
му свједочи података да се сваке
године за полагање ловачког ис
пита пријави око 1.000 кандидата.
 Од укупног броја у просјеку
испит положи око 800 кандидата,
што значи да ћемо за двије или
три године сигурно имати око
25.000 чланова и на то смо
веома поносни  казао је
Минић и подсјетио да
ловци од својих чла
нарина финансирају
три канцеларије у
Српској и запошљава
ју око 160 људи.
Најважнији зада
так и можда највећи
изазов пред савезом,
истиче Минић јесте
регулисање издавања
ЦИТЕС дозвола, што
би, према његовим ри
јечима веома брзо тре
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бало да буде ријешено.
 Ни у ком случају не желимо
ни говорити о евентуалном пре
носу надлежности са нивоа Ре
публике Српске на ниво БиХ.
Тражимо начин да се договори
мо и да у скоријој будућности
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде или
Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и еко
логију почну издавати ЦИТЕС
дозволе, јер у сваком тренутку
имамо око 100 иностраних лова
ца који би у нашим ловиштима
ловили вука, медвједа, дивоко
зу, тетријеба и слично  рекао је
Минић и подвукао да је Савез јак
онолико колико су јаке све њего
ве чланице.
Он је истакао да и ЛС РС иде у

Добитници
одликовања
Ловачког савеза
- предсједавајући Предсједништва БиХ Милорад Додик
- предсједница РС Жељка Цвијановић
- премијер РС Радован Вишковић
- члан Колегијума Представничког дома Парламента БиХ Небојша Радмановић
- министар пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Борис Пашалић
- министар унутрашњих послова
РС Драган Лукач
- министарка за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка Голић
- предсједник Уставног суда РС
Џерард Селман
- претходни предсједници савеза Богдан
Крупљанин,
Владо Симић
и Вукашин
Војиновић

Предсједник
ЛС Србије
Братислав
Ћирковић
уручио
признање
предсједнику
ЛС РС Сави
Минићу

јанствено у још већем броју и још
љепшим униформама. Свечаној
сједници Ловачког савеза РС
присуствовали су и предсједни
ци ловачких савеза Србије и Хер
цегБосне, Братислав Ћирковић
и Славко Марин, са којима ловци
из Српске годинама његују прија
тељске односе. Ћирковић је нагла
сио да су ловачке организације
најмасовније и са поносом могу
истаћи да имају највише волон
терског рада у очувању екологије,
заштите животне средине те чува
њу природних ресурса.

НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ
РЕГУЛИСАЊЕ ИЗДАВАЊА
ЦИТЕС ДОЗВОЛА

Саво
Минић и
Радован
Вишковић

корак с временом, и у оквиру сво
јих редовних активности настоји
да се модернизује и осавремени
онолико колико то прилике до
звољавају. Тако су однедавно,
каже Минић уз помоћ ре
сорног министарства на
бавили најсавременији
дрон и термалну каме
ру, а прије тога и пу
шку за успављивање
дивљачи.
И претходних
година, Ловачки
савез РС био је дио
параде поводом
обиљежавања 9.
јануара  Дана Репу
блике Српске, а Минић на
глашава да ће ловци и
идући рођендан Републике
славити поносно и досто

 ЛС РС данас је главни партнер
надлежним државним органима,
корисницима ловишта и свима
који се баве пословима из обла
сти ловства. Ловачки савез РС је
најснажнији фактор стабилно
сти, јединства и толеранције из
међу свих субјеката који се баве
ловом као и најважнији промо
тер ловства, ловачког туризма и
заштите биодиверзитета. На
њих увек можете рачунати као
на доброг партнера и пријатеља
који ће заједно са вама радити на
промоцији ловачке културе и
традиције. Ловци РС и Републи
ке Србије данас дишу истим плу
ћима и у свима нама куца исто
ловачко срце  истакао је Ћирко
вић који је поводом 25. рођенда
на Ловачком савезу РС уручио
златну плакету, највише одлико
вање Ловачког савеза Републике
Србије.
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СЛОВЕНЦИ
ОДУШЕВЉЕНИ
ПРИРОДОМ И
ХАЈКОМ

ФОТО: В. СТОЈАКОВИЋ

"Дани вука Чемерница 2019"
окупили око 1.000 ловаца

Шукало
и Ћелић
срећни и
прецизни

Без обзира на врло хладно вријеме и вјетар који је
шамарао образе плато подно Чемернице и Тисовца
био је буквално крцат. Гости Ловачког удружења
"Змијање" стигли су из ФБиХ, Србије, Хрватске,
Бугарске, Аустрије и Словеније

Марко
Ћелић

ПИШЕ: ДУШАН РЕПИЈА

lovacken@gmail.com

С

ваки ловац машта да бар
једном у животу надму
дри опасну звијер. Вели
кој већини њих тај сан не
постане јава. Ипак, Саво
Шукало и Марко Ћелић запамтиће
сигурно боље него осталих 1.000

ловаца 11. манифе
стацију "Дани вука
Чемерница 2019", јер
суималинајвишесреће
и најмирнију руку од
стријеливши вукове.
 Када сам кренуо
у хајку дјеца су ме
питала гдје ћу, одго
ворио сам им, више
у шали, да идем да
одстријелим вука.
Ето испунио сам ола
ко дато обећање. Вје
рујте да не знам шта
бих рекао од силног уз
буђења. У каријери сам
одстријелио доста остале
дивљачи, али је ово врхунац.
Волио бих још када би ми нека
да на нишан дошла и дивокоза,
али не треба бити нескроман  ре
као је Шукало, иначе члан ЛУ
"Поткозарје" из Пискавице.
Баш као Шукалу и Ћелићу је
ово први одстријељени вук. Каже
да се све десило врло брзо, стајао
је на једном шумском путу, а вук
му је пришао на тридесетак мета
ра не осјетивши га. Иако узбуђен,
задржао је прибраност, пуцао два
пута, а опасна звијер остала је не
помично да лежи.
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 Осјетио сам неописиву срећу
и задовољство. Одстрел вука је на
неки начин и врхунац овдашњих
ловаца. Имао сам доста успјеха у
лову на осталу дивљач, али ево до
сада ми се није посрећило да

видим вука на нишану. Пропустио
сам само једну хајку на Чемерни
ци, дакле ово ми је био десети до
лазак и срећа ми се осмијехнула 
рекао је

фебруар/март 2019.
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Дуг ред за фотографисање
са Шукаловим вуком

Бањалуке и њених природних
љепота.
 Било је заиста лијепо друже
ње, што је уосталом нама као ор
ганизаторима најважније. Ово је
мјесто дружења, добрих међу
људских односа, а ако се поклопи
да буде и улов, онда не можемо
да не будемо задовољни. Из го
дине у годину трудимо се да до
датно подигнемо љествицу 
рекао је предсједник ЛУ "Змија
ње" Дарко Ћулум.

ЋУЛУМ: ПОВОД
ЗА ДРУЖЕЊЕ И
ЊЕГОВАЊЕ
МЕЂУЉУДСКИХ
ОДНОСА

члан ЛУ "Чемерница" Кнежево.
Без обзира на врло хладно
вријеме и вјетар који је шамарао
образе плато подно Чемернице и
Тисовца био је буквално крцат. Го
сти Ловачког удружења "Змијање"
стигли су из ФБиХ, Србије, Хрват
ске, Бугарске, Аустрије, а већ по
традицији, солидан број дође их из
Словеније. Познато је да су Сло
венци викендима редовни гости
највећег града Српске. Андраж
Миланич каже да је провео три
прелијепа дана.
 Одавно сам испланирао да ћу
овај викенд провести у Бањалуци.
Имам неколико пријатеља, па ми
никада није досадно, а велики сам
заљубљеник у лов, тако да сам у
три дана све успио да уклопим.

Жене ловци
Међу стотинама мушкараца нашло се и неколико дама које су
самим присуством знатно оплемениле манифестацију те срушиле стереотип да је лов
намијењен само за јачи пол.
Љубинка Брковић из Прњавора
познато је лице на хајкама, с обзиром на то да је већ годинама
њихов учесник.
- Волим лов, волим природу. Од
своје седме године са татом сам
кренула, положила испит када
сам напунила 18 година и ето,
уживам у оваквим данима - рекла је Брковићева.

Сваки пут када дођем у Бањалуку
уживам у шетњи и кулинарским
специјалитетима, наравно и ноћ
ном животу. Нисам имао срећу ни
да видим вука, али биће боље дру
ги пут. Не жалим ни за чим, двоји
ца колега су их одстријелилa, а ја
сам задовољан и што ћу кући по
нијети фотографију као успомену
 рекао је Миланич.
Када је у питању организаци
ја, Бањалучани су још једном по
ложили испит. Сви који су бар
једном изашли у лов знају коли
ко је тешко устројити 1.000 љу
ди и побринути се, прије свега,
за њихову безбједност. Основни
циљ манифестације није одстрел
вука, него развој ловног тури
зма, промоција руралних крајева

Надалеко познату манифеста
цију, која се у посљедњој фебруар
ској суботи одржава на планинама
Чемерница и Тисовац подржали су
Ловачки савез РС, Туристичка ор
ганизација Бањалука, m:tel, Твор
ница обуће "Бема", "Армс системи",
"Бањалучка пивара".
Први ловац Српске Саво Ми
нић оцијенио је да је овакав скуп
најљепша могућа слика савеза, те
у знак одличне сарадње са органи
заторима размијенио поклоне са
Ђулумом.
 Посљедња субота у фебруару
подвучена је у календарима мно
гих ловаца, који практично годи
ну унапријед знају гдје и како ће
провести тај дан. Дочекати скоро
1.000 људи и побринути се да све
прође без најмањег инцидента ве
лики је и сложен посао. Поносан
сам што имамо удружења која су
спремна да се ухвате у коштац са
изазовом, а ми као кровна органи
зација увијек смо спремни да по
могнемо  рекао је Минић.
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Ловачка срећа није била
наклоњена учесницима
хајке, па су вукови
сачували кожу, али након
дружења и ловачке забаве
сви су задовољни
отишли кућама
ПИШЕ: ВОЈО СТЈЕПАНОВИЋ

lovacken@gmail.com
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еветнаеста по реду, ловно-турис т и ч к а
ма ни фе ста ци ја
"Вучији дани" на
Озрену и ове године је окупила
више од 1.000 ловаца спремних да
се суоче с европским топ-предатором - вуком, али још спремнијих за
уживање у чарима Озрен горе, за
дружење и забаву која обавезно
прати овакве манифестације.
ДОЧЕК ГОСТИЈУ
А 23. фебруарско јутро освануло је сунчано и помало вјетровито. Услови за лов били су одлични,
али ове године изостала је ловачка срећа. У цик зоре, на платоу
Околишта у Горњој Пакленици,
заложена је ватра. Први су стигли
домаћини и организатори ове манифестације, ловци Ловачког
удружења "Фазан". Ваља дочекати
бројне госте и угледне званице,
који стижу из свих крајева бивше
Југославије и Европе. Припремљени су кувана ракија и чај и, наравно, топла ријеч добродошлице.
Око ватре почињу да се окупљају
први гости, чији се број повећавао

Спектакуларан
ватромет означио
крај дружења

НОВА ЛОКАЦИЈА
И СТАЛНИ
ТЕРМИН
Овогодишња
манифестација "Вучији дани" први пут
је одржана
на платоу
испред новосаграђеног ловачког дома на
Околиштима. Организатори су одлучили да то убудуће буде стално
мјесто окупљања и дружења учесника вучијаде јер ловачки дом
пружа изванредне услове током
самих припрема манифестације, а
и за вријеме боравка учесника.
Добра инфраструктура, прије свега асфалтни пут, струја, вода, стабилна интернет мрежа и
пространи паркинг простор, у потпуности задовољавају критеријуме овако масовне манифестације.
Поред сталног мјеста одржавања,
Ловачко удружење "Фазан" из
Добоја донијело је одлуку и о
сталном термину одржавања "Вучијих дана". Наредних година
озренска манифестација биће
одржавана посљедњег викенда у
фебруару без обзира на то којег
датума пада.

Вукови сачували кожу
на 19. манифестацији у Добоју

ОЗРЕНСКЕ
ВИСОВЕ
КРОТИЛО
1.000
ЛОВАЦА
из минута у минут. Пљуште руковања и пријатељски загрљаји људи који су превалили стотине
километара да би се сусрели, за
здравље упитали и заједно прове-

ли дан у природи.
А када су сви пристигли, услиједила је команда за постројавање. Ловци су разврстани у 16
група са раније одређеним групо-
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Учесници овогодишње вучијаде
на Озрену пред полазак у лов

Предсједник
добојских
ловаца Ведран
Божичковић
уручио
признање
градоначелнику
Добоја Борису
Јеринићу

вођама, које ће их повести на ловачке чеке. Главни лововођа
"Фазанa" Душко Лазаревић издао
је заповијести за лов, скрећући нарочиту пажњу на дисциплину у
ловишту.
У име домаћина ловце је поздравио предсједник ЛУ "Фазан"
Ведран Божичковић, а потом су
ловачке групе запосјеле озренске
висове, ишчекујући да им вукови
изађу на нашан. Хајкачи су покренули неколико вукова на које су
ловци пуцали, али су се поштено
и намашали. Тјеше се па кажу да је
шири простор да се промаши него да се погоди.
ДРУЖЕЊЕ ВАЖНИЈЕ
ОД ОДСТРЕЛА
Вукови су
се овог пута
извукли, а лов-
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ци, здрави и живи, стигли су поново на зборно мјесто, гдје су их чекали ловачки ручак и богат
забавни програм. Божичковић је
изразио задовољство што је на манифестацији учествовало више од
1.000 ловаца са територије бивше
Југославије и земаља Европске
уније те што је протекло све у најбољем реду. Каже да ће вукови доћи на ред сљедеће, јубиларне, 20.
вучијаде на Озрену.
- Поносан сам што сам домаћин оволиком броју ловаца с обзиром на то да се истог дана
одржавају још двије сличне манифестације у Републици Српској.
Ово је потврда да смо били и остајемо најмасовнија ловачка манифестација у БиХ, али и потврда да
нам одстрел дивљачи није најважнији него су на првом мјесту дружење, уживање у чарима природе
и размјена искустава ловаца из
различитих средина - рекао је Божичковић.
Госте је поздравио и градоначелник Добоја Борис Јеринић, који је потврдио да ће Градска
управа и убудуће подржавати ову
манифестацију.
- Лов је један од најважнијих
начина промоције туристичких
потенцијала Добоја, што је Градска управа препознала од почетка
одржавања ове манифестације. Зато можете рачунати на сваку врсту подршке - нагласио је Јеринић.
У забавном дијелу програма
ловце су забављале Љупка Стевић
и изворна група "Озренски дар", уз
учешће Културно-умјетничког
друштва "Озрен" из Карановца
(општина Петрово). Организована
је и традиционална томбола у којој је тридесетак ловаца награђено
вриједним робним наградама, међу којима је главна награда била
ловачка пушка.
Спонзори овогодишње манифестације били су Градска управа
Добоја, ЛСРС те друге организације и предузећа с овог подручја. Ловачка забава трајала је до првог
сумрака, а онда су се ловци почели
растајати, уз обећање да ће се видјети и догодине на Озрену, када
"Вучији дани" славе двије деценије постојања.
Дружење на Озрену украсили
су аматери КУД "Озрен" из Карановца

Ловци нису
дочекали вука
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Миливоје Капур с
одстријељеном
лисицом

Хајка у
Шековићима
окупила
200 ловаца

Вукови праве велику штету у селима општине Шековићи. Најугроженија подручја су у предјелу
Бишине, Бачковца и Борогова. У
потрази за храном вукови нападају стоку у брдским селима,
али су на мети ових предатора и
срнећа дивљач и дивље свиње.
- Вукови праве велику штету, па
смо одлучили да хајком смањимо њихов број - рекао нам је
Петар Влачић, предсједник ЛУ
"Бишина".
У току прошле године, у крвавом пиру вукова, страдало је више од стотину оваца, потврдио
нам је ловочувар у шековићком
удружењу Станимир Ашћерић.

Ловили вука,
одстријелили лисице
Хладно вријеме, праћено
снажним вјетром, није
ишло на руку ловцима. Још
једном се показало да је
вук опрезна животиња и да
га је тешко одстријелити
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Х

ајка на вука у Шековићима окупила је око
200 ловаца, чланова
матичног ЛУ "Бишина", те ловце из сусједних
удружења са
подручјарегијеБирачиФБиХ, каои
гостеизБијељине, Брчког, Лознице
и Београда. Вука су ловили на ширемподручјуБачковцасобзиромна
то да су у посљедње вријеме на
овомпросторупримијећенадвачопора.
На зборном мјесту, код новог
ловачког дома у Шековићима, ловце је поздравио предсједник ЛУ
"Бишина" Петар Влачић, да би их
потом, с организацијом хајке, упознао главни лововођа Будимир Комленовић.
Ловцислушајуупутства, спремни су да крену и сусретну се очи у
очисашумским, алиинајлукавијим
предатором - вуком. На сњежном
платоу, седамкилометараодШековића, почело је ишчекивање између човјека и животиње. Жеља да се
башовогпутапојавевуковибилаје

Велика штета

Ловци пред почетак хајке

присутнакодсвакогучесникахајке.
Надугостимауливајуовдашњи
ловци, они који су "омирисали" вука и са којима би, очито је, многи у
групу и заједно у лов.
- Великијемотиводстријелити
вукауоваквимакцијама- кажеПредрагБурњаковић, којисеприједвијегодинеизхајкевратиосубијеним
вуком. Онјеувишеодчетиридеценије дугој каријери "нанизао" чак
осам сличних трофеја.
Три одстријељена вука има Симо Перић, који је ловац од 1978. године. Каже да редовно учествује у
хајкама на овим просторима.
- Да би се одстријелио вук, треба имати ловачке среће, али и бити
посебно опрезан, одговоран и миран на чеки јер вук лако примијети

присуство човјека у својој близини
- казује овај искусни ловац из Зворника, кога смо на чеки срели са колегом Милорадом Станишићем.
У богатој ризници трофеја СветозараЗекића, ловцаизЖељезника
кодШековића, налазисеиједанвук.

УЧЕСТВОВАЛИ
ГОСТИ ИЗ СУСЈЕДНИХ
УДРУЖЕЊА
- Дуго сам чекао да ми изађе на
нишан и поносан сам што, послије
четири одстријељена медвједа, великог броја дивљих свиња и лисица, могу да се похвалим и уловом
вука - истиче Зекић, један од најпознатијих ловаца у регији Бирач.

Грах и кувано вино
Ловачко удружење "Бишина" још једном се показало као добар домаћин и
организатор хајке на вукове. За све учеснике је, након повратка из лова,
организован ручак уз традиционални грах и кувано црно вино. За спремање ових ловачких специјалитета били су задужени Симо Пекић, Радомир
Ћирковић, Станимир Ашћерић, Војо Грабовица и Дејан Стјепановић.

Три чопора
Главни лововођа у ЛУ "Бишина"
Будимир Комленовић, који у богатој каријери има шест одстријељених вукова, каже да на подручју
општине Шековићи гравитирају
три чопора од десетак вукова.

НаплатоуБишинеизнадШековићапрошлегодиневукајеодстријелио и Стојан Ранковић, ловац из
ЛозницекојијеичланЛУ"Бишина".
- На подручју лозничке општине нисмо у могућности чак ни да
видимо вука у природи, док их овдје у ловишту Шековића има доста
- прича Ранковић, који, како каже,
највишеволидаловидивљесвиње
и предаторе.
Међухајкачимајеигрупаоддесетакловацаизкозлучког"Сокола",
док су из сусједног Кладња стигла
двојица колега, чланови ЛУ "Соколина". Ловочувар Мухамед Хасановић каже да су ловци из Кладња,
који имају успјешну сарадњу са колегамаиз"Бишине", посљедњихгодина редовни учесници хајке у
Шековићима.
Хладно вријеме, праћено снажним вјетром, није ишло на руку
ловцима. Јошједномсепоказалода
је вук опрезна животиња и да га је
тешко одстријелити. Од учесника
хајке сазнајемо да су примијећена
два вука, али су били ван домашаја
ловаца. Умјесто трофеја, на збориште су се ловци вратили са двије
одстријељене лисице.
- Битно је да је протекло све у
реду, ваљдаћесрећебитидругипут
- закључују челници ЛУ "Бишина"
док позивају све учеснике хајке на
ловачки грах и кувано црно вино,
штојенапрохладном фебруарском
данупредстављалоправоокрепљење.

фебруар/март 2019.

29

Традиционална ловачка вечера у Масловарама

"ЈЕЛОВКА"
НА ЧВРСТИМ
ТЕМЕЉИМА

сједник Скупштине Ловачког удружења "Јеловка"
Станко Божичковић. Предсједник "Јеловке" Слободан
Жупљанин одао је признање
свима који су у протеклих 29
година допринијели развоју
удружења за које је рекао да
обавља значајну и одговорну функцију.
- Наше активности прошле године биле су усмјерене на узгој и заштиту
дивљачи, тако да можемо
рећи да тренутно имамо добро стање у ловишту и рефе-

Заједнички лов
Добојлија и
Модричана

Срце куца и
за колеге

У заједничкој организацији ловачких удружења
"Фазан" Добој и "Мајна"
Модрича одржана је Шакалијада на Липи, а с обзиром
на то да је ово премијерно
издање одзив 320 ловаца
говори да је пун погодак.
Одстријељени су један шакал и двије лисице, а предсједници удружења Ведран
Божичковић и Драган Савић истакли су да ће ова
манифестација прерасти у
традицију. Није искључено

да се наредне године у организацију укључи и Ловчако дружење "Вучјак"
Брод јер се ради о локацији
која важи за тромеђу општина. Манифестацију је
својим присуством увеличао и предсједник ЛС РС Саво Минић.
А да су ловци хумани људи показује и гест Добојлија, које је на иницијативу
предсједника удружења
Божичковића окренуло акцију на прикупљању средстава за лијечење мале
Катарине чији је отац ловац и члан удружења. Овом
приликом породици Предојевић уручена су прикупљена средства у износу од
2.640 КМ.

ПОСТАВЉЕНО
ДЕСЕТ ХРАНИЛИЦА
И 20 КАМЕРА

Наше активности
прошле године
биле су усмјерене
на узгој и
заштиту дивљачи,
тако да можемо
рећи да тренутно
имамо добро
стање у ловишту,
рекао Жупљанин

T

радиционална
ловачка вечера у Масловарама
код
Котор Вароша
ове године
окупила је око 350 ловаца,
међу којима је за најуспјешнијег у прошлој ловној сезони изабран Светислав
Симуновић.
Награђени су и заслужни
ловци, те најбоља ловачка
секција "Брекиња" и ловна
група "Жељо", а највише
признање удружења - златну плакету добио је пред-

рентан број дивљачи. У
сарадњи са ЛС РС наше ловиште обогатили смо са десет
аутоматских хранилица и 20
камера, како бисмо лакше
хранили и контролисали
кретање дивљачи - рекао је
Жупљанин.
Он је додао да је посебно
поносан на златни трофеј за
одстрел дивље свиње, који је
ове године припао члану "Јеловке" Борку Божичковићу.
Први предсједник и
оснивач "Јеловке" Стојан Жупљанин се присутнима јавио
из Хага и пожелио да међу
секцијама влада такмичарски дух, да је поносан на чињеницу да је ово удружење
узор многима по начину организовања, јер у континуитету воде бригу о
безбједности у ловишту. Ловачкој вечери присуствовао
је и секретар Ловачког савеза Републике Српске Живојин Лазић, који је нагласио да
је "Јеловка" једно од најорганизованијих удружења у
Српској.

Акција на предаторе ленко Шимшић. Према
ловаца "Гласинца" ријечима предсједника

Срећа се
осмијехнула
Шимшићу

Ловачко удружење
"Гласинац" из Сокоца у
посљедњих неколико година биљежи одличне
резултате у свим доменима ловства. Почетак марта је идеална прилика за
вршење пребројавања
племените дивљачи и одстрел предатора. У једној
таквој акцији организованој протеклог викенда
учествовало је више од
50 ловаца овог удружења,
као и гости из Вишеграда. Акција је организована у рејону секције
Соколовићи.
Срећу да угледа вучицу и одстрели имао је Ми-

удружења Страхиње Башевића акција је у потпуности успјела. Тешка
зима са високим снијежним покривачем имала
је негативан утицај на
пламените врсте дивљачи. Ипак, веће штете су
спријечене сталним ангажовањем великог броја
ловаца на прихрани дивљачи. Управни одбор
"Гласинца" донио је одлуку да се купи теренско
моторно возило "лада
нива" за потребе ловочуварске службе, прихрану
дивљачи, као и у сврхе
ловног туризма. Овим потезом, средства остварена од комерцијалног лова
и ловачких чланарина на
најбољи начин су инвестирана у ловиште и заштиту дивљачи.
М. П.
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ФИЛМ
Овај вриједан јубилеј остаће
упамћен и по презентацији филма о раду "Семберије", који на
лијеп начин приказује радове и
достигнућа у ловишту, али и
ловству.

Предсједник ЛС РС Саво Минић похвалио је добру сарадњу Савеза са бијељинским удружењем.
- ЛУ "Семберија" је понос ЛС РС
не само због традиције, него због
свега онога што се дешавало послије овог несрећног рата. Управо

МИНИЋ: ИЗ БИЈЕЉИНЕ
КРЕНУЛА ИНИЦИЈАТИВА О
ОСНИВАЊУ ЛС РС

Велики јубилеј Ловачког удружења "Семберија"

Пун вијек чувају
природу и брину
о дивљачи
Деведесет одсто
активности посвећујемо
заштити природе и
очувању дивљачи.
У прилог томе иде
чињеница да сваке године
из наше фазанерије
у природу пустимо
5.000 фазанских пилића, а
претходне године имали
смо и освјежење зечије
популације уз помоћ
Ловачког савеза РС,
рекао Савић

Василије Савић и Саво Минић размијенили поклоне

из Бијељине потекла је иницијатива за оснивање савеза, који је
претеча овог савеза какав је данас.
Могу слободно да кажем да ЛС РС
крупним корацима граби напријед, а у наредном периоду имаћемо подршку Владе Републике
Српске, као и ресорног министарства - рекао је Минић.
Као што је битно богатство у
ловишту, битно је и да удружење
има богату и широку лепезу пријатељстава. Бијељинци су за вијек
постојања стекли бројне побратиме, а сви редом су се одазвали позиву да присуствују јубилеју. На
славље су стигли представници
удружења из Срема, Ердевика,
Бингуле, Љубе, као и ловци из власеничког "Игришта". Позиву су се
одазвали представници из свих
чланица ловне регије Семберија и
Мајевица, те из регије Бирач.
Велико занимање, као по традицији, владало је за ловачку томболу, а поред низа вриједних
награда, четири пушке даровали
су "Fox stil" Патковача, "Кико" Бијељина, Ремонтни завод Братунац
и ловац Радосав Новаковић из Велике Обарске.

ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@glassrpske.com

O

ко 1.000 ловаца, гостију и званица
увеличало је прославу вијека рада
Ловачког удружења "Семберија" из
Бијељине. Давне
1919. године, под окриљем шумске управе, основано је Ловачко
удружење првобитно названо
"Подриње", да би се касније преименовало у "Семберија". Године су
пролазиле, бројност чланова кон-

стантно расла упркос немилим догађајима четрдесетих и деведесетих година прошлог вијека, па
удружење сада броји 904 члана и
по томе је друго у Српској, иза добојског "Фазана". Присутне у ресторану "Гранд" у име домаћина
поздравио је предсједник удружења Василије Савић, који им је захвалио на доласку и укратко
представио мисију постојања
"Семберије".
- Деведесет одсто активности
посвећујемо заштити природе и

очувању дивљачи. У
прилог томе иде чињеница да сваке године
из наше фазанерије у
природу пустимо
5.000 фазанских пилића, а претходне године имали смо и
освјежење зечије популације уз помоћ Ловачког савеза РС. Чинимо
све да побољшамо квалитет и бројност дивљачи - рекао је Савић.

Срећни добитници
на томболи
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Ловачко вече "Јелен" из Козарске Дубице

Властитим новцем граде
ловачке куће и домове
Једно од ријетких, можда и
једино удружење које
напуштене објекте
реновира, адаптира
и прилагођава својим
потребама

ЛовачковечеЛовачкогудружења "Јелен" окупило је у сали "Ђурђевић" више од 500 ловаца из
Козарске Дубице и сусједних општина, пријатеља и гостију који су
дошли да се друже и забаве уз богат музичко-забавни програм са
вриједном томболом и ловачке
специјалитете.
Предсједник овог удружења
СлободанБоројевићподсјетио je да
је"Јелен" основандавне1910. године и да је једно од првих ловачких
друштава организованих на овим
просторимасамногопријатеља, од
којихсумногидошлинаовутрадиционалну манифестацију.
- Сљедеће године славимо 110.
рођендан, то много значи, као и
присуство великог броја угледних
гостију, што показује даони цијене
и препознају велики рад и углед
овогловачкогудружења, амићемо
то оправдати - истакао је Боројевић.
Он је рекао да су ловци овог
удружења направили више од 300
ловно-техничкихиловно-узгојних
објеката и да су једно од ријетких
удружења на простору Републике
Српске, а можда и шире, који старе
напуштене објекте, захваљујући
општини Козарска Дубица, реновира, адаптира и прилагођава својим потребама.
- Градимоловачкекуће идомо-

УГЛЕДНИ
ГОСТИ
Вечери су присуствовали и министар рада и борачко-инвалидске заштите у Влади РС Душко
Милуновић, замјеник начелника
Заједничког штаба ОС БиХ генерал Гојко Кнежевић, генерал
Милан Торбица, потпредсједник
ЛСРС Слободан Жупљанин и
чланови Управног одбора савеза
Недељко Гламочак, Петар Арнаут из републичког инспектората
и други угледни гости.

веискључивовластитимсредствимаивластитимрадом - нагласио је Боројевић.
Потпредсједник Ловачког савеза Републике Српске Предраг
Љубичић рекао је да овако добро
посјећену и добро организовану
манифестацију може да приреди
само добро организовано и велико
ловачко удружење као што је "Јелен".
Ловачкој вечери дубичког
удружења присуствовали су и начелник општине Раденко Рељић и
предсједник Скупштине општине
Козарска Дубица Милован Баришић, који је истакао да "Јелен" може да буде примјер другима, са
добрим ловцима који првенствено
брину о узгоју и заштити дивљачи,
а на крају одстрелом.
- То је удружење које се простиренафиномпростору, одсливаријека Уне и Саве, преко планина
Просаре и Козаре, са прелијепим
теренима за лов који сигурно могу
служити и за ино-лов, што би сигурно употпунило и туристичку
картунашеопштинеловнимтуризмом - рекао је Баришић.
Стеван Тадић, предсједник Ловачког удружења "Пастирево" из
Добрљина истакао је да са дубичким удружењем имају дугогодишњу и изузетно добру сарадњу.
- Долазимо годинама, редовно

се
дружимо и
обилазимо, а на
овој вечери присутно је 60 наших
чланова – рекао је Тадић.
Равноправно са мушким колегама у лову је годинама Винка Згоњанин из Новог Града, једна од
првих жена ловаца у БиХ.

"ЈЕЛЕН" ИДУЋЕ ГОДИНЕ
СЛАВИ 110. РОЂЕНДАН
- Љубав према природи ме је
привукла лову и тиме се бавим већ
38 година, једанраднивијек - казала је она и похвалила се бројним
ловачким трофејима, а највише је
одстријелила дивљих свиња.
Ловачко удружење "Јелен" има
више од 500 чланова и газдује ловиштем које се простире на више
од 47.000 хектара. Осим у ловишту,
трофеје ловци освајају и на ловачкој вечери, двије пушке биле су
главна награда изузетно богате
томболе. Срећа је одлучила да карабин припадне Манојлу Ђурићу
из Кнежева, а ловачка пушка Браниславу Лишчинском из Козарске
Дубице.
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Велики скуп
зворничких
ловаца

Гости из ЛСРС и
ловне регије Бирач

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

З

ворнички ловци још
једном су се показали
као добри домаћини,
када су, половином
фебруара, уприличили ловачко вече, гдје
се окупило око 300
ловаца из Зворника и сусједних
ловачких удружења из регије Бирач, као и њихови побратими и
пријатељи из ЛУ "Голуб" Бродац
код Бијељине, "Соко" из Доњег
Жабара и Глушаца код Богатића у
Србији.
Предсједник ЛУ "Вукови са
Дрине" Бранислав Мирковић, заједно са својим сарадницима, љубазно је дочекивао све госте, међу
којима су били и секретар ЛСРС
Живојин Лазић и члан Управног
одбора савеза Здравко Илић.
Ово је друга година у низу да
удружење на крају ловног периода организује забаву за своје чланове и пријатеље.
- Иза нас је још једна успјешна
година проткана бројним активностима око 320 ловаца који дјелују у четири секције. У протеклом
периоду наше ловиште, које се
простире на око 23.000 хектара,
постало је богатије за 400 јединки
фазанске дивљачи, а радимо и на
изградњи нових ловачких објеката и ширењу ловне инфраструктуре - истиче Мирковић.
Он је навео да је, у сарадњи са
ЛСРС успјешно реализован пројекат у вриједности око 4.000 КМ за
развој ловства на овом подручју.
Током поздравног обраћања искористио је прилику да посебно захвали ловцима на њиховом
доприносу и бризи на чувању и узгоју дивљачи. Како је рекао, само
ове зиме у ловиште је изнесено
више тона кукуруза, посебно поменувши Миодрага Крнетића из
секције Челопек, који је обезбиједио тону кукуруза, те групу ловаца
Александра
и
Раде

"Вукови"
добри
домаћини
Група ловаца из Бродца

Иза нас је још једна
успјешна година проткана
бројним активностима око
320 ловаца који дјелују
у четири секције,
рекао предсједник
ЛУ "Вукови са Дрине"
Бранислав Мирковић
Сејменовића, Драгана Ристића
и Драгомира Алемпића који су
изнијели више од пет тона зрнасте хране у ловиште на Гркињи.
Секретар ЛСРС Живојин
Лазић је рекао да је угодно и
лијепо бити на оваквим ма-

Сат
Живојин Лазић уручио је зидни
сат, поклон ЛСРС, предсједнику
ЛУ "Вукови са Дрине" Браниславу Мирковићу, симболично нагласивши да "вријеме сарадње
никад не стане"!

нифестацијама, изразивши задовољство сазнањем да се и у овој
организацији граде и подижу нови објекти.
- ЛСРС заједно са Владом Српске цијени овакав труд, што показују и уложена средства за развој
цјелокупног ловства у нашој Републици - истакао је Лазић и додао
да се ове године очекују још већа
улагања у ловишта Српске, јер је,
како је рекао, предсједник савеза
Саво Минић успио да издејствује
да се дио средстава која се издвајају за одстрел дивљачи врати у
удружења кроз пројекте ловне инфраструктуре.
На дружење, какво само ловци
могу да приреде, стигла је и група
ловаца из Бродца код Бијељине,
предвођена Мирославом Стевићем, предсједником секције Доњи
Бродац.

ПОЈЕДИНЦИ
ЗАСЛУЖИЛИ
ПОХВАЛЕ ЗБОГ ИЗНОШЕЊА
ХРАНЕ У ЛОВИШТЕ
- Са колегама из Зворника имамовишеоддвиједеценијеуспјешну
сарадњу и побратимске односе.
Дружимо се и организујемо заједничкеизласкеулов- казујеСтевић.
Предсједник Савјета ловне регије Бирач Видоје Зарић каже да је
лијепо бити у овако пријатном
друштву.
- Ловци представљају један од
посебних стубова заштите правих
вриједности и традиције, манифестујући
своју љубав према
природи и дружењу
- истиче Зарић, дугогодишњи ловац из
Братунца.

Добри домаћини
Бранислав Мирковић и
Ибрахим Шехмехмедовић
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Ловачко вече у част великог јубилеја

Вијек лова у Братунцу
Прва ловачка организација
у овом градићу на лијевој
обали Дрине основана
1919. године под именом
"Бојна", тако да је
данас ЛУ "Чауш" једно
од најстаријих у
Републици Српској

Лијепо дружење
Братунчана
и њихових гостију

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

В

ише од 300 ловаца,
љубитеља природе и
доброг дружења, окупило се у Братунцу на
ловачкој вечери коју је
организовало ЛУ "Чауш". На забаву су стигле и колеге из удружења регије
Бирач, затим представници ЛУ
"Гласинац" из Сокоца и "Јелен" из
Главичица, као и других ловачких
организација са којима су братуначки ловци уcпоставили успјешну
сарадњу.
На богату традицију лова у
Братунцу подсјетио је секретар Ловачког удружења "Чауш" Видоје Зарић, који је и предсједник Савјета
ловне регије Бирач. Он је подсјетио
да је прва ловачка организација у
овом градићу на лијевој обали Дрине основана 1919. године под именом "Бојна" те да је данас ЛУ
"Чауш" једно од најстаријих у Српској. У пет секција окупља око 220
ловаца, који газдују ловиштем површине од близу 30.000 хектара.
Зарић је захвалио свима који су
помогли у организацији, прије свега многобројним спонзорима, али
и локалној власти и начелнику општине Братунац Недељку Млађеновићу.
Ђорђо Вујевић из Факовића код
Братунца, један од најстаријих ловаца у приобаљу Дрине, био је видно расположен у друштву својих
млађих колега. Стари ловац, у девеРуководство
ЛУ "Чауш"

ДВА ЗЛАТНА
ОРДЕНА

Поздравно обраћање
представника ЛС РС

тој деценији живота, није крио своје задовољство.
- Лијепо је бити у овако пријатном друштву. Добро је што је наше
ловачко удружење обновило одржавање ловачке вечери и подарило једну предивну манифестацију рекао нам је Вујевић, који је ловац
од 1956. године.
Међу гостима манифестације,
којом је обиљежено 100 година
ловства у овом крају, били су и секретар ЛС РС и члан УО ЛС РС Живојин Лазић и Здравко Илић, који
су се пригодним ријечима обратили присутнима.
Нагласивши да се у 2019. оби-

45.000

Током ловачке вечери у Братунцу, а поводом двије и по деценије постојања и рада ЛС РС,
додијељена су два златна ордена за изузетно залагање и допринос у развоју и унапређењу
ловства у регији Бирач. Највише
признање Ловачког савеза добили су Петар Влачић, предсједник
ЛУ "Бишина" из Шековића и
Остоја Десанчић, главни лововођа у ЛУ "Чауш" у Братунцу. Златне ордене уручили су им
Живојин Лазић и Здравко Илић.

марака добила су удружења у регији
Бирач за реализацију пројеката како
би још више поспјешили и унаприједили ловство на овом подручју

љежавају двије и по деценије постојања и рада ЛС РС, Лазић је рекао да се управо у години јубилеја
очекује још динамичнији и снажнији развој ловства у Српској, захваљујући, прије свега, добром раду
руководства Савеза на челу са
предсједником Савом Минићем,
као и успјешне сарадње са Владом
РС и ресорним министарством, који су препознали резултате рада ЛС
РС и свих његових структура.
Он је додао да се у 2019. години, према најавама, очекује да помоћ Владе Српске достигне
милион конвертибилних марака,
што су, како је рекао, огромна средства за ловство. Истакао је и да су
удружења у регији Бирач добила
око 45.000 КМ за реализацију својих пројеката како би још више по-

спјешили и унаприједили ловство
на овом подручју и закључио да ЛУ
"Чауш" добро управља својим ловним ресурсима.
Међу гостима ловачке вечери у
Братунцу био је и Славиша Станојевић, коме није било тешко да превали 1.000 километара како би из
Швајцарске стигао на ово дружење
са својим пријатељима ловцима из
Братунца и регије Бирач. Предсједник ЛУ "Чауш" Милош Тодоровић
најавио је да ће годишњицу великог јубилеја ловства у Братунцу
пратити и друге активности, међу
којима су у првом реду заштита и
узгој дивљачи, као и развој ловне
инфраструктуре.
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Лијепо вече Ловачког
удружења "Партизан"

Трновљани
славили са
пријатељима
ЛОВЦИ ИЗ УГЉЕВИКА
ОКУПИЛИ ПРИЈАТЕЉЕ

Домаћинско
газдовање
кључ успјеха
Ово ловачко удружење
има одличну сарадњу
са Општинском управом
Угљевик, Ловачким
савезом РС и
Министарством
пољопривреде, шумарства
и водопривреде

Н

а традиционалној
ловачкој вечери
Ловачког удружења "Рудар" из
Угљевика окупило
се око око 500 ловаца и званица. Поред домаћих ловаца на овој
забави били су представници
свих удружења ловне регије

Семберија и Мајевица, представници ЛУ "Соко" из Козлука те
пријатељи из Лазаревца и многи
други.
У поздравном говору предсједник "Рудара" Живојин Јовић
истакао је да ово ловачко удружење има одличну сарадњу са
Општинском управом Угљевик,
Ловачким савезом РС и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде.

ПОМОЋ ЛС РС
ИСКОРИСТИЛИ ЗА
УНОШЕЊЕ ЗЕЦА
- Домаћински газдујемо ловиштем и у потпуности смо испунили план газдовања у
прошлој календарској години нагласио је Јовић.
Секретар ЛС РС Живојин Лазић такође је поздравио присутне и подсјетио на реализацију
помоћи Владе Републике Српске, а ловци "Рудара" су та средства усмјерили на уношење зеца
у ловиште. Као и ранијих година
забава је прилика да се сумирају
резултати, похвале и награде
најуспјешнији појединци. Лазић
је у име ЛС РС уручио сребрени
ловачки орден Стевици Цвјетиновићу, Радославу Лазићу и Раденку Станојевићу. Златни орден
уручен је Благоју МанојловићуБлашки и начелнику општине
Угљевик Василију Перићу. Плакета ЛС РС отишла је у руке предсједника Скупштине општине
Угљевик Ђоке Симића.
У богатој ловачкој томболи
са наградама вриједним преко
5.000 марака главна је била ловачка пушка бокерица коју је донирао начелник Василије Перић.
М. Б.

Свечана сала салона "Торлаковић" била је 16. фебруара препуна ловаца "Партизана" и
њихових гостију, а било их је са
свих страна, чак и из далеког
Босилеграда.
Трновљани су и овај пут били
добри домаћини представницима ловачких удружења ловне регије Семберија и Мајевица,
регије Бирач, а и многих других.
Предсједник удружења Чедомир Лујановић поздравио је све
присутне и зажелио им добро
дружење, баш као и начелник
општине Угљевик Василије Перић, који је нагласио да локална заједница има добру
сарадњу са сва три удружења и
да ће у складу са својим могућностима увијек бити на располагању ловцима.
Потпредсједник ЛС РС Лазар
Стевановић поздравио је присутне у своје, али и у име предсједника Саве Минића који због
раније преузетих обавеза није
могао доћи.
- Ловци "Партизана" својим
радом могу да послуже за примјер многима, јер своје обавезе
према Савезу редовно измирују. Иако имају ловиште са најмањом површином у односу на
број чланова они о њему домаћински газдују и видљив је напредак на сваком кораку истакао је Стевановић.
И на овом слављу подијељена
су признања. Бронзани орден
ЛС РС уручен је Драгану Милошевићу, сребрени Влади Глигоревићу, а златни Василију
Перићу и Чедомиру Лујановићу.
И на овој забави била је велико занимање за ловачку томболу, а судбина је хтјела да
потписник ових редова буде
најсрећније руке, тако да сам
кући однио пушку. Дародавац
ове вриједне награде био је начелник општине Угљевик Василије Перић.
М. Б.
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Ловачко удружење "Фазан"

Шамчани одстријелили
рекордан број штеточина

В

ише од 220 ловаца,
љубитеља природе
и доброг дружења,
окупило се 9. фебруара у хотелу "Плажа" у Шамцу
на ловачкој вечери коју је организовао ЛУ "Фазан".
На забаву су стигле и колеге из
околних удружења
са којим шамачко
удружење одржава
пријатељске односе. Ловачко вече
званично је отворио
предсједник ЛУ "Фазан" Мирко Лукић,
обративши се гостима
са поруком да је изузетно
Удружење ловаца и
риболоваца "Врањача" Гацко

Дачевић причом
освојио жири

Традиционално дружење
ловаца и риболоваца и
ове године је
организовало удружење
"Врањача" из
Гацка. Поред чланова домаћина вечери, и
ове године дружење је окупило
љубитеље лова из сусједних општина и градова, а вечери су присуствовали
представници
пријатељских удружења из Плужина и Никшића.
На почетку је добродошлицу гостима пожелио предсједник
удружења Саша Глушац, а потом се
присутнима обратио и члан Надзорног одбора Ловачког савеза РС
Слободан Ђорем, који је и предсједник ЛУ "Загорје" из Калиновика. Чуле су се бројне ловачке приче
и пошалице, а трочлани жири одлучио је да је у томе најбољи био
Драго Дачевић из Никшића, који је
тим поводом и награђен ловачким
ножем.
Осим дружења и забаве, ловци су
учествовали и у незаобилазној
томболи, те је током вечери подијељено више од 50 вриједних награда.

задовољан протеклом сезоном и
нагласивши да је одстријељен рекордан број штеточина, те да је
успјешно завршена трећа фаза изградње ловачког дома. Лукић је
уручио захвалнице ловцима за несебично залагање и очување ловишта ЛУ "Фазан", а затим ријеч
препустио предсједнику ЛС РС Сави Минићу, којем је иначе ово матично удружење. Он је захвалио
свим присутнима, те презентовао
текуће пројекте и обећао максималну подршку кровне ловачке
организације. Укупна вриједност
традиционалне томболе била је
7.500 марака, а неке од вриједних
награда су биле: ловачка пушка
"бајкал иж 27", ваздушна пушка и
комплетно ловачко одијело.
М. В.

Саграђена
ловачка кућа
на Борикама

Секција Штрпца Рудо

Лијепа традиција
дружења

Понос
ловаца из
Рогатице

Ловачка кућа на Борикама и
падинама Медника дефинитивно
ће бити понос чланова ЛУ "Рогатица", који су је саградили углавном сопственим средствима и уз
помоћ добрих људи попут Љубомира Стевића.
Управо је овај Бијељинац уложио много свог новца како би кућа заблистала пуним сјајем.
Свима који су учествовали у изградњи честитао је предсједник
ЛС РС Саво Минић током прославе која је организована поводом
завршетка овог објекта.
Ловачко удружење "Рогатица" газдује на 43.000 хектара брдско-планинског ловишта Медник
и броји око 240 чланова, који су
подијељени у 18 ловачких група.
У ловишту су изграђени бројни
ловно-технички објекти, а 11 ловачких група има изграђене ловачке куће и колибе. Удружење у

свом власништву има ловачки
дом и рибњаке. У овом атрактивном ловишту своје станиште
имају препелице, дивље патке,
љештарке, зечеви, срнећа дивљач, дивље свиње, куне, лисице,
видре, вукови и медвједи.
- Имамо одличну сарадњу са
локалном општинском управом,
ресорним министарством и Ловачким савезом РС. Све обавезе
редовно измирујемо, а што је још
важније, у удружењу владају добри међуљудски односи. Све то не
би тако било да не влада слога,
рад, ред и дисциплина, коју може
донијети само тимски рад - рекао
је први човјек удружења Радослав
Ристановић.
М. Б.

Ловачке забаве су прилика
да се сумирају резултати
протекле сезоне, још једна
шанса да се сви пријатељи
окупе на једном мјесту и да
се провеселе у финој атмосфери. Ловачке забаве секције Штрпца, која се налази у
оквиру Ловачког удружења
"Варда" Рудо, познате су по
доброј организацији и одзиву великог броја гостију.
Један од најзаслужнијих за
отпочињање организовања
ове манифестације био је
Миодраг Брацо Миковић.
Лијепу традицију дружења
наставиле су млађе генерације ловаца овог краја. Поред ловаца из других секција
руђанског удружења, дружењу су присуствовали и гости
из Прибоја, Чајетине, Златибора и Јабланице. Присутне
су поздравили Драган Павловић, предсједник Скупштине ЛС РС и Раде Анџић,
предсједник секције Штрпца. Уједно, оцијењени су и
трофеји, а побједу су однијеле кљове вепра којег је
одстријелио Владимир Новаковић.
М. П.
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рупа прњаворских ловаца имала је предиван лов почетком
фебруара.
У овом периоду године лов са псима је забрањен, али то овој изузетно
добро организованој групи не
представља проблем.
Након завршетка успјешне сезоне лова на дивље свиње, јануар
и фебруар су посветили лову на
лисице погоном.
- Такав лов је изузетно занимљив. Правимо краће погоне и
имамо доста успјеха у томе. Ево,
прије неки дан нас седморица
одстријелили смо девет лисица
- наводи Миоданић.
Посљедњих година атрактивни лов на дивље свиње потиснуо је лов лисица. То је
довело до тога да се овај преда-

Бањалучани
засукали
рукаве

Лисице у
Прњавору
падају као
од шале

тор намножи у нашим ловиштима. Прњаворских ловци могу да послуже као узор за стално

присуство у ревиру и рад на заштити племенитих врста дивљачи.

Прве сунчане дане чланови Ловачког удружења "Змијање" искористили су за обнову, али и
изградњу нових ловних објеката.
Тако су ловци групе секција Сарачица, Мајдан и Кола уређивали и
надограђивали чеке, хранилице и
надстрешнице.
Средином марта на теренима
свих шест секција обављено је и
пребројавање дивљачи.

Милановић
испраћен у
пензију

Бродско
ловиште
богатије за
600 фазана
Бродско ловиште богатије је за 600
фазана које су
ловци удружења "Вучјак"
унијели, те
уједно испоштовали све одредбе у вези са
планом нове ловне основе која је
на снази од 1. априла 2019. године.
Уједно, повећан је матични фонд
фазанске дивљачи. Претходно су
Брођани очистили ловиште од
предатора, посебно обративши пажњу на локације предвиђене за
унос фазана. Вриједност овог улагања износи око 12.000 марака.

ВУК УМАКАО
ТЕСЛИЋАНИМА

Ловци Ловачког удружења
"Смолин" из Блатнице код Теслића ове године су четврти пут организовали хајку на вука. У хајку на
вука кренуло је око 300 ловаца матичног удружења те гостију из
комшилука, али је вук овај пут био

мудрији и ловцима оставио само
трагове у снијегу.
Ипак, ловцима то није покварило добро расположење и дружење уз добру забаву и богату
трпезу.
С. С.

Ловци Ловачког удружења "Лисина" из Мркоњић Града посљедње
суботе у фебруару обиљежили су
крај сезоне лијепим скупом на
којем је присуствовао велики број
домаћих чланова и гостију.
Уз богату трпезу незаобилазна је
била и томбола са богатим фондом од чак 38 награда.
Треба напоменути да је овом
приликом уз пригодан поклон испраћен у пензију секретар "Лисине" Миле Милановић.
З. В.
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Напустио нас је наш друг, пријатељ и ду
гогодишњи члан

МАРКО
ДРАШКОВИЋ

Обавјештавамо ловачку јавност
да су ловачке редове напустили
наши дугогодишњи чланови

РАДИВОЈЕ ЈЕШИЋ
и

1934  2019.

ДУШАН СТЕВАНОВИЋ
ШУЦО
Његовом смрћу изгубили смо часног и
вриједног ловца, љубитеља природе и
дружења у лову.
ЛУ "Цицељ" Чајниче

Посљедњи поздрав

Нека им је вјечна слава и покој.
Ловачко удружење "Дубрава" Забрђе

СИНИША СТАНКИЋ
1972  2019.
Послијекраткеитешкеболестиу47.
годинипреминуоједугогодишњиловац
изсекцијеДрињачаичланУОЛУ"Вукови
саДрине". Прераномсмрћунашег
Синишеосталисмобезвеликогпријатеља
иистинскогљубитељаловаиприроде.
ЛУ "Вукови са Дрине" Зворник

Посљедњи поздрав нашим колегама ловцима. Били су велики другови и узорни ловци. Увијек ће бити у нашим сјећањима.

ЗВОНКО
БЕК

МЛАДЕН
МОРАВАЦ

СЛАВКО
КНЕЖЕВИЋ

1949  2019.

1954  2019.

1935  2019.

Ловачко удружење "Борик" Прњавор  секција Вук Кремна, Доњи Вијачани и Фазан Чорле

Помен

Заувијек су нас напустили наши дугогодишњи чланови

РАТОМИР ЛОШИЋ

ВЕЉО ПЕПИЋ

1943  2018.

1949  2019.

Њиховом смрћу изгубили смо часне и вриједне ловце, љубитеље природе и дружења
у лову. Ловачко удружење "Игришта" Власеница

ТОМО ОСТОЈИЋ
1948  2017.

Прије двије године напустио нас је наш
пријатељ и ловац из секције Пилица.
Његов ведри лик заувијек ће остати у
нашим сјећањима.
ЛУ "Соко" Козлук
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Фазанска прса у
умаку од шампињона
Потребне намирнице
Фазан 1-2 ком.
нарезан на филе
50 милилитара
маслиновог уља
1 главица лука
100 грама шампињона
Соли по жељи
филеи од прса фазана
1 децилитар воде
бибера по жељи
бијелог вина по жељи
2 децилитра врхња
за кување
4 кашике першуна
На за гри ја ном
ма сли но вом
уљу крат ко
про пр жи те
сит но
сјец ка ни
лук. До дај те
шам пи њо не
на ре за -

Одлично сте гађали - каже
сељак једном ловцу.
Видио сам како је перје летјело на све стране.
Какво перје? Ја сам гађао лисицу.

не на ли сти ће и дин стај те их док не пу сте во ду.
По со ли те, про ми је шај те
и ка да во да ма ло ис па ри до дај те фи ле на ре зан на ко ма де. Ка да
ме со по при ми злат но жу ту бо ју, улиј те во ду,
до дај те со ли и би бе ра.
Ако же ли те сло бод но
до дај те ма ло би је лог

ви на. На кон не ко ли ко
ми ну та улиј те врх ње за
ку ва ње, про ми је шај те и
на кон не ко ли ко ми ну та
ку ва ња, ка да до би је те
же ље ну гу сто ћу, до дај те
сит но исјец ка ни пер шун.
На кон што сте про ми је ша ли је ло сер ви рај те уз
ку ва ну ри жу, њо ке или
по же љи.

Кренуо млади ловац са псом први пут у лов
и убрзо се вратио кући. Пита га жена: "Шта,
вратио си се кући по нову муницију? А он
одговара: "Ма не, по новог пса."
Шта је иронија?
Кад се снима серија "Ловачке приче"
по истинитим догађајима.

Судоку
У празна поља распоредите бројеве од 1 до 9 али тако да у сваком реду и
колони буду различити бројеви, а исто тако и унутар сваког квадрата 3x3.
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