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Ловачка удружења могу
да аплицирају на јавни
позив и за пројекте
обезбиједе 50 одсто
од укупне вриједности
пројекта. Највећи износ
који министарство може
да одобри је 5.000 КМ,
појаснио Минић

Продужена
одлична сарадња:
Предсједник ЛСРС
Саво Минић и
премијер Владе РС
Радован Вишковић
ФОТО: ЛОВАЧКЕ НОВИНЕ

ПИШЕ: МИЛИЈАНА ЛАТИНОВИЋ

milijanal@glassrpske.com

БАЊАЛУКА  За унапређење
и развој ловства и ловног тури
зма у Републици Српској Влада
РС је и ове године обезбиједила
око 400.000 марака, а новац је
намијењен ловачким удруже
њима која своје пројекте могу да
пријаве до краја јуна.
Истакао је то предсједник Ловачког савеза РС Саво Минић, нагласивши да је у току јавни позив
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС за додјелу тих средстава.
- Ловачка удружења могу да
аплицирају на јавни позив и за
пројекте обезбиједе 50 одсто од
укупне вриједности пројекта. Највећи износ који министарство може да одобри је 5.000 КМ појаснио је Минић, нагласивши да
исти износ који обезбјеђује Влада
РС у овом случају треба да обезбиједе и ловачка удружења.
Подсјетивши на добра искуства из претходне године, нагласио је да су лани захваљујући овом
виду подршке набавили 38 високих затворених чека "романија",
више од 200 аутоматских хранилица, те више од 400 камера. Осим
тога, додао је Минић, уређена су
ловишта, санирани пољски путеви те набављена дивљач зеца и
фазана.
- Рок за достављање приједлога пројеката је 30. јун. Рјешења за
реализацију одобрених пројеката
издаваће Агенција за аграрна пла-

Расписан јавни позив за додјелу новца
за пројекте ловачких удружења

За унапређење
ловства у Српској
400.000 КМ
ћања, а након што добију рјешење
ловачка удружења имаће рок од 90

ВИШЕ ОД 300 ЛОВАЦА
"УЗЛОМЦА" ТАОЦИ
ЈЕДНОГ ЧОВЈЕКА

Милан Васиљевић
позвао Недељка Гламочака
да се повуче

дана да реализују све што су планирали - истакао је Минић, нагласивши да су видљиви резултати
свега што је лани урађено у ловиштима.
Он је подсјетио и да је Влада РС
лани ослободила ловце плаћања
пореза на оружје. Минић је нагласио да, осим новца за те пројекте,

планирају и неколико пројеката
из проширеног фонда репродукције те да би укупна улагања Владе РС у ловство у овој години
могла да износе око пола милиона
марака.
Коментаришући проблеме који потресају Ловачко удружење
"Узломац" из Котор Вароша, Минић је казао да је одлука Инспектората РС да забрани лов у
ловишту којим газдује то удружење док не буде ријешена настала
ситуација, исправна и донесена с
циљем заштите ловаца.
- Дешавања у "Узломцу" никоме не служе за примјер. Инспекторат је након увида у ситуацију
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Страни ловци све
бројнији у нашим
ловиштима
Саво Минић је истакао да је од
децембра прошле године па све
до краја априла ове, колико је
трајала сезона лова на медвједе,
у ловиштима широм Српске одстријељено 15 медвједа, што је
историјска бројка.
- За само један викенд одстријељена су четири медвједа. То је
доказ да можемо позвати иностране ловце у наша ловишта и
показати им какву дивљач имамо. Надамо се да ће ускоро бити формиран Савјет министара
БиХ како би био ријешен проблем примјене ЦИТЕС конвенције, да би инострани ловци
могли да износе трофеје из РС и
БиХ- казао је Минић.

затражио ловне карте и маркице и
забранио лов све док не буду ријешени проблеми у том удружењу.
Мислим да је најбоља варијанта да
ловци не иду у лов док то не буде
ријешено да не би дошло до већих
проблема - рекао је Минић.
Позвао је актере укључене у
проблем которварошког удружења, посебно старо руководство, да
буду ловци и да се присјете да је и
њима некада неко предао дужност.
- То што се тамо дешава је за
сваку осуду, посебно имајући у виду да је бивши предсједник "Уз-

ломца" Недељко Гламочак посланик у Народној скупштини РС и
сматрам да не би требало да се бави таквим стварима - казао је Минић.
Нагласио је да су проблеми који потресају то удружење кочница
за добијање новца за реализацију
пројеката.
- Више од 300 ловаца, колико
броји "Узломац", сада су таоци једног човјека - рекао је Минић.
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Ловачко удружење "Јелен" Козарска Дубица

Праве гатер
сопственим снагама

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА 30. ЈУН
Проблеми у "Узломцу" настали су након што је на сједници
Скупштине тог удружења 12. маја
са дужности разријешен предсједник Недељко Гламочак, а умјесто
њега именован Милан Васиљевић.
Управни одбор је одмах донио и
прву одлуку да хитно буде обављена примопредаја дужности између Гламочака и Васиљевића да
не би било доведено у питање
отварање сезоне лова, које је било
предвиђено за 25. мај. Међутим,
примопредаја дужности још није
обављена јер Гламочак тврди да
није било услова да буде одржана
сједница Скупштине на којој је
смијењен и умјесто њега именован Васиљевић.
- Гламочакова самовоља води
"Узломац" у пропаст. На то смо
упозоравали, али није одустао од
опструкција. Позивам га да одустане од блокаде - рекао је Васиљевић.
Прошле године
набављено 38 чека
типа "романија"

Чланови Ловачког удружења "Јелен" из Козарске Дубице купили су
35 дунума земљишта с одређеним
пратећим објектима (куће, бунари,
штале, итд.), на којем ће подићи гатер.
Дубичани су у складу са Правилником о условима, начину хватања
и држања дивљачи у ограђеном
простору ("Службени гласник Републике Српске") одлучили да гатер
подигну у дијелу који припада секцији "Раван", а већ су кренули у реализацију можда и јединственог
пројекта у Српској.
- Поред земљишта, купили смо и
сав остали пратећи материјал, те
усјекли и довезли око 1.000 багремових стубова, које смо употријебили за изградњу. Први корак свакако
је био добијање потребне документације за оснивање гатера - рекао је

први човјек дубичких ловаца Слободан Боројевић.
Он је одао велико признање свим
члановима који су радом, одрицањима и домаћинским односом
успјели све ово да ураде.
Ловци "Јелена", поред узгоја и заштите дивљачи, посебну пажњу посвећују и изградњи и реновирању
ловно-техничких и ловно-узгојних
објеката. У прилог овоме говори и
чињеница да је ово удружење једно
од ријетких у Републици Српској које напуштене и оронуле подручне
школе по добијању на коришћење
код Скупштине општине Козарска
Дубица реновирају и претварају у
ловачке куће и ловачке домове. Поред тога, неке од напуштених сеоских домаћинстава ово ЛУ је купило
и реновирало за своје потребе.
Д. Р.

Ловачко удружење "Баљ" Костајница

Покривена ловачка кућа

Чланови Ловачког удружења
"Баљ" из Костајнице покрили су
ловачку кућу у Горњој Слабини, а
објекат је изградила петрињска
секција костајничког удружења.
Изградња објекта, који садржи
седам соба, површине 260 метара
квадратних, започета је још 2015.
године, а финансирана је средствима ЛУ "Баљ" те донацијама
спонзора. Објекат је у власништву
удружења и посједује сву неопходну пројектну и грађевинску документацију.
Предсједник ловаца Костајнице
Ненад Рељић истиче да је плани-

рани смјештајни капацитет у ловачкој кући двадесетак лежаја и
да је завршетак објекта први корак и предуслов за развој ловног
туризма на подручју наше општине.
Укупна вриједност пројекта,
према пројектној документацији,
износи 115.000 марака, а до сада
је уложено око 40.000 КМ.
ЛУ "Баљ" броји око 180 чланова
и газдује са 8.500 хектара земљишта, од чега је ловна површина
8.089 хектара.
Поред лова, удружење спроводи
и активности на узгоју, заштити и
одржавању постојећих врста дивљачи, те изградњи и уређењу ловачких кућа, чека, хранилишта и
солила. Најзаступљеније врсте дивљачи су срна, зец, фазан, пољска
јаребица и дивља патка. Удружење посједује властите грађевинске објекте - Ловачки дом у
центру града и четири ловачке
куће (Мракодол, Календери, Застава-Баљ и Горња Слабиња-Баљ).
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У ловиштима Српске почео
лов на срнећу дивљач

Пробирни
одстрел
ОБАВЕЗА
СВАКОГ
ЛОВЦА

Основа пробирног
одстрела лежи како у
регулисању бројности
популације и њене
структуре, тако и у сталном
елиминисању свих слабих
грла која не уливају наду,
почев од срна и њиховог
потомства, па до срндаћа,
тако да у популацији
остану и размножавају
се само најјаче,
најквалитетније и
најперспективније јединке

популацији. Збогнаведеног, ловсрнеће дивљачи се врши пробирним
одстрелом (чекањем или шуљањем), уз коришћење оптичких помагала(двоглед, оптичкинишан). У
контексту наведеног, сваки ловац
битребалодазнадасрнећадивљач
нема изражену природну склоност
добровољног одласка са станишта
гдје је рођена, што значи да лоше
спроведенаузгојнамјеранаодређеном подручју оставља посљедице
углавном само на том подручју.
Задаципробирногодстреланису нимало лаки, нарочито ако треба
знатно
поправити
пренамножену и квалитативно лошу популацију дивљачи. Од времена када је настао појам пробирног
ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ
одстрела интересовање ловаца је
lovacken@gmail.com
углавномсужаваносамонајакетрофеје и то у што већем броју. Зато је
ериод од 15. маја до пробирни одстрел срндаћа схватан
15. септембраувећи- већином само као оцјењивање срнни ловишта Репу- даћазаодстрелпретежнопремароблике Српске је у говљу. Јако роговље срндаћа може
знаку лова на срнда- да буду производ само јаког и здраћа. Многи ловци ис- вогтијела, ајакеиздравејединкесе
тичу да им је овај лов један од
рађају само у здравој и, с обнајомиљенијих, што се мозиром на станишне усложе образложити чињеве, не превише бројној
ТРЕНУТНО
ницом да је лов на
популацији дивљачи.
НЕМА
срндаћа"лаган", тедасе
Основапробирног
НЕПОСРЕДНЕ
изводи кад су погодне
одстрела зато лежи
ОПАСНОСТИ
временске прилике.
како у регулисању
ОД БОЛЕСТИ
Сдругестране, велибројностипопулацијеи
ки број ловаца није свјењене структуре, тако и у
стан одговорности коју носи
сталном елиминисању свих
при лову на срндаћа. Наиме, ловац слабихгрлакојанеуливајунаду, поса сваким одстрелом срндаћа спро- чеводсрнаињиховогпотомства, па
води интензивну узгојну мјеру, ко- до срндаћа, тако да у популацији
ја, уколико је погрешна, може остану и да се размножавају само
довести до значајног поремећаја у најјаче, најквалитетније и најпер-

П

спективније јединке.
Ако нам је циљ да у популaцији
имамо само грла с најбољим насљедним особинама, неопходно је
данепожељнејединкеелиминишемоодмахилиштоприје, чимихупознамо као такве. Зато је главно
начелопробирногодстрелаизлучити све непожељне јединке у што
млађем узрасту - "што прије, то боље". Искусни ловни стручњаци наводедајебољенаправитигрешкуу
пробирању у млађем узрасту него
насредњодобнимгрлима. Међутим,
веома често се међу ловцима може
чути коментар да не треба одстрељивати "шиљкане".

ВЕЛИКИ БРОЈ ЛОВАЦА
НИЈЕ СВЈЕСТАН
ОДГОВОРНОСТИ КОЈУ
НОСИ ПРИ ЛОВУ
НА СРНДАЋА
Основ за оцјењивање срндаћа
при пробирном одстрелу представља поуздано установљавање (што
приближније) старости јединке, а
што се спроводи кроз оцјену тјелеснеграђе, држањатијела, обојеност
(нарочито главе у љетној длаци) и
вријеме мијењања длаке, и на крају
општепонашањеживотиње. Нароговљујенајважнијизнакоцјенестаростивријемепотпуногчишћења, а
најмање поуздан знак старости су
облик и масивност роговља. Доста
поуздан знак оцјене старости срндаћа јесте обојеност главе, гдје се са
старошћу мијења и боја, a према

сљедећим правилима: мало лане
има од рођења у љетној длаци главу скоро једноличну, некада свјетлије, а некада тамније мркосиво
обојену. Ова обојеност углавном
остаје и у једногодишњих грла, али
се код једногодишњака изнад ноздрваистичебијеламрља, којајепонекад слабо назначена. Код
двогодишњихсрндаћачистобијела
мрљаизнадноздрвајезнатношира
и достиже понекад чак половину
растојањаизмеђуноздрваиспојницепредњихкрајеваочију. Челосрндаћа двогодишњака је тамно, због
чега усљед видљивих граница између боја глава двогодишњег срндаћа дјелује шарено. Носна бијела
мрља се са годинама даље шири,
алигубисвојујаснобијелубојуипостепено прониче у околну тамну
длаку и тако губи своју ранију границу. У дозријевајућих трогодишњихи четворогодишњихсрндаћа
наведена бијела мрља постаје све
већа и мање изражена од околне
длаке, заузимајући приближно од
поладотри четвртинепростораизмеђуноздрваиочију. Чеонабојакод
ове категорије такође постаје сивља. Одпетегодинебијеламрљаизнад ноздрва се постепено
расплињује према челу и прониче у
тамнију боју осталог дијела главе,
док првобитну тамну чеону мрљу
прорастају свјетлије длаке.
Здрав и добро развијен годишњакмијењадлакупријесвихосталих срндаћа, те по правилу
посљедњи чисти роговље. Ријетко
их очисти у мају, а по правилу они
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најперспективнијигодишњаци, којима јаки парогови расту дуже, роговље очисте понекад чак у јулу. У
пракси се дешава да ловац изврши
одстрел срндаћа у јуну, а да он још
нијескинуобаст, узобразложењеда
је ријеч о "шкарту", што је свакако
велика грешка. Правило је да зрели
срндаћи најраније очисте роговље.
Свенаведенојасноуказујена то
да је за успјешан лов срндаћа неопходно познавати свако грло, те код
извођења одстрела правилно одабратигрлозаодстрел. Нажалост, честа је пракса да ловац пуца на прво
грлокојемуизађенанишан, анеријетколовацуловунасрндаћанепосједује двоглед.
Генерално, ловсрнећедивљачи
се спроводи кроз узгојни, санитар-

ни, редовни (трофејни) и редукциониодстрел, чијебиосноветребало
да познаје сваки ловац који узима
дозволузалововеплеменитеврсте
дивљачи.
Узгојни одстрел подразумијева
излучивање из ловишта оба пола
срнеће дивљачи која су закржљала
ипрестарјела, темушкагрласаслабимтрофејима, односногрлакојасу
непожељназаразмножавање. Овим
одстреломрегулишесеодносполова, староснаструктура, здравствено
стање, квалитет трофеја и економски капацитет ловишта.
При узгојном одстрелу срндаћа
напрвоммјестусеодстрељујуоштећенисрндаћи, затимсрндаћиуопадању, мање тјелесне тежине и
слабијег роговља у свим старосним

Правилан одстрел
престарјеле срне

категоријама. Тек око четвртине од
предвиђеног одстрела чиниће и
зрели срндаћи, који би требало да
имају добру трофејну вриједност и
то су "плодови" узгајивачког рада.
Добрипознаваоциовеврстедивљачи приликом узгојног одстрела готово да не могу направити грешку.
Оваквим видом одстрела даје се
шанса најбољима да оставе потомство, штозначиквалитетнијуланад,
асамимтимиквалитетнијупопулацију матичног фонда. Добра и јака
мушкагрлатребаодстријелититек
позавршеткупарењаутекућојловнојгодини, дабиостварилајошједну генерацију потомства.
Санитарниодстрелподразумијева излучивање из ловишта оштећених, болесних и на болест
сумњивих грла, која својим изгледомипонашањемнатоупућују. Ова
мјера се спроводи због немогућностилијечењаболести, асвиодстријељени болесни примјерци и
њиховиодговарајућидијеловитреба да се доставе ветеринарским
установама на претрагу или да се
закопају.
Санитарни одстрел се може
спроводити као крајња мјера и на
здравим примјерцима, у случају да
сесигурноустановизаразнаболест
којасепреносимеђусобнимконтактом дивљачи.
Ускладусанаведенимузгојним
и санитарним одстрелом из ловишта треба одстранити:

ЛОВ СЕ СПРОВОДИ
КРОЗ УЗГОЈНИ,
САНИТАРНИ, РЕДОВНИ
И РЕДУКЦИОНИ ОДСТРЕЛ,
ЧИЈЕ БИ ОСНОВЕ ТРЕБАЛО
ДА ПОЗНАЈЕ СВАКИ ЛОВАЦ
Ланад - оба пола која су кржљава, мршава, јакораноилијакокасно
олањена, код близанаца она слабија, ланад са тјелесним недостацима,
болесна, рањена, повријеђена, исцрпљена болешћу.
Подмладакгрластаростиједнудвије године кад су слаба, заостала
у порасту и развоју, болесна, рањена или повријеђена. Мушка грла са
слабо развијеним роговљем, уским
или јако широким распоном роговља, деформисанимрожиштем, роговљемувиду"перике" или"кврге",
сатанкимикраткимроговљем. Овдје треба водити рачуна о срнама
двизицама које треба максимално
штедјети, као и вриједна мушка грлакојасуправилноразвијенасадобрим будућим трофејима.
Средњодобна грла - старости
три-четири године која су се са наведеним недостацима "провукла"
кроз класу младих грла. Средњодобна женска грла која се паре јако
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раноилијакокасноитакопродужавају период парења, што јако негативнодјелујенакондицијусрндаћа,
"јалове" и оне срне које воде слабу
ланад, затимрањене, повријеђенеи
болесне срне. Кад се одстрељује срна која води лане, одстрељује се и
лане, алитакодасенајпријеодстрелилане, паондасрна. Средњодобна
мушкагрлауовојстароснојкласисе
излучујукаднемајутрофејукатегорији "шестерца", са слабо развијенимроговљемнеправилногоблика,
сајакооштримпарошцимаилијако
тупим- трулимврховимапарожака,
кад су рањена, повријеђена и болесна. С обзиром на то да у овој класи
старостимушкагрлапоказујукакав
ће дати трофеј, узгојни одстрел у
овојкласистаростијенајинтензивнији.
Зрела грла - оба пола кад су тјелесно ослабила без обзира на узроке, затим рањена, повријеђена и
болеснагрла, тесрнекојеселанерано или касно и које воде слабу ланад. Спровођењу мјера узгојног и
санитарног одстрела треба посветити посебну пажњу у смислу ангажовања
најискуснијих
и
најстручнијих ловаца, уз спровођење максималног надзора.
Редовни (трофејни) одстрел
подразумијеваизлучивањеизловишта првенствено мушких грла која
нису била обухваћена узгојним одстрелом, а тек онда нормално развијених и здравих трофејно
вриједних грла. Овај одстрел представља"жетву" доброгајенедивљачи која, поред трофеја, даје месо и
кожу. Добра и јака мушка грла у редовномодстрелутребаодстријелити тек по завршетку парења у
текућој ловној години, да би остварила још једну генерацију потомства. Сматра се да укупан број ових
грла у току године износи тек четвртину од укупног броја срндаћа
планираног за одстрел.
Штосетичевременскогспровођењаодстрела, требасепридржавати правила да се узгојни одстрел
спроводи у току ловне сезоне, а санитарни током цијеле ловне године, док се редовни одстрел
спроводитакођеувријемеловнесезоне.
Редукциони одстрел, који подразумијева одстрањивање сувишних грла оба пола, примјењиваће
секодпојавевишкагрлаизнадекономског капацитета у ловишту.
На основу Наредбе о времену
лова ловостајем заштићене дивљачи ("Службени гласник Републике
Српске" бр. 3/10) срндаћ се лови од
15.5. до 15.9, а срна и лане од 1.9. до
31.12. текуће године. Одстрел срнеће дивљачи дозвољен је пушком са
изолученом цијеви најмањег калибра5,6 mm изрномтежиненајмање
3,5 грама.
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Појам ремиза је веома
широк, због чега
вјероватно не постоји ни
прецизна дефиниција,
али се одговор укратко
може свести на сљедеће
- ремизе су засади
једногодишњих или
вишегодишњих биљних
култура које служе за
исхрану и заклон дивљачи
ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

lovacken@gmail.com

С

авремено ловно га
здовање у потпуно
сти је засновано на
примјени свих рас
положивих техноло
гија на квалитетном
узгоју и заштити дивљачи. Као јед
на од најприроднијих технологија
јесте и подизање ремиза за дивљач.
Наиме, у честој комуникацији са
ловцима, стиче се утисак о заиста
великом броју ловаца који су чули
за појам "ремиза", али са сигурно
шћу не знају о чему је ријеч, што је
засигурно и један од разлога слабе
заступљености ових веома кори
сних ловноузгојних објеката у на
шим ловиштима.
Међутим, појам ремиза је вео
ма широк, због чега вјероватно и
прецизна дефиниција овог појма
не постоји, али се одговор украт
ко може свести на сљедеће 
ремизе су засади једногодишњих
или вишегодишњих биљних кул
тура које служе за исхрану и за
клон дивљачи.
Ремизе могу да се подижу на
разним стаништима, чији еколо
шки, орографски и едафски факто
ри директно условљавају избор
биљне културе од које ће да се гра
де ремизе. То могу бити парцеле у
склопу пољопривредних комплек
са које се из неког разлога не обра
ђују, парцеле које су у засјени
шумских комплекса па не погодују
развоју пољопривредних култура,

замочварени и плављени терени,
обале ријека и канала, деградира
ни пашњаци и ливаде, напуштени
копови шљунка и камена, и др. По
крај заклона и исхране, дивљач у
ремизама има могућност за несме
тан одмор, гнежђење, његовање
младунаца и др. Из наведеног је ла
ко закључити и неоспоран значај
ремиза на смањење штета над
оближњим усјевима и воћњацима
од дивљачи.
Како је и наведено у дефини
цији, у зависности од биљне кул
туре од којих су састављене,
ремизе могу бити једногодишње
(привремене), вишегодишње и
мјешовите. Основне разлика изме
ђу појединих ремиза, јесте управо
тип биљне културе од којих је ре
миза изграђена.
Вишегодишње ремизе се по
дижу у виду групација насада др
већа и грмља. Њихово подизање је
сложеније, захтијевају више рада
и редовније одржавање у првим
годинама подизања, док у касни
јем добу не траже значајније ин
тервенције. Погодне су како за
равничарска, тако и за брдско
планинска ловишта. Избор врста
дрвећа и грмља за подизање ви
шегодишњих ремиза је директно
условљен добрим познавањем ми
кроеколошких карактеристика
терена (врста тла, експозиција, хи
дролошке прилике) и екологије са
ме биљке, због чега је неизбјежно
укључивање стручњака при пла
нирању ремиза. Погрешан избор
врсте, засигурно неће задовољити
функцију ремизе, а истовремено ће
упропастити уложени новац и
труд. Најефикасније вишегодишње
ремизе су свакако оне које су саста
вљене од већег броја различитих и
стручно одабраних биљних врста,
чиме ће се обезбиједити актив
ност истих током цијеле године.

У ПРАКСИ СУ СЕ
НАЈБОЉЕ ПОКАЗАЛЕ
ВИШЕГОДИШЊЕ РЕМИЗЕ
У наставку ће детаљније бити
обрађена једноставна могућност
подизања вишегодишњих ремиза.

Веома корисни ловно-узгојни објекти
у ловиштима о којима се мало зна

Ремизе и
могућност
њиховог
подизања

Наиме, свједоци смо да је на ве
ликим пространствима наших ло
вишта, у току веома интензиван
процес природног ширења шумa
на оближње пољопривредне по
вршине које се не обрађују. Овај
процес се у стручној терминоло
гији назива "сукцесија вегетаци
је" и исти је евидентиран на
готово цијелој територији Репу
блике Српске. Ова појава је посље
дица миграције становништва и
смањења обима пољопривредне

производње и управо, ову при
родну појаву је потребно преу
смјерити у правцу подизања
вишегодишњих насада, које
ће у свом саставу имати вр
сте које могу да се прилаго
де на успјешан раст у
конкретним условима и
истовремено побољшају пре
храмбену понуду ловишта за
дивљач. Дакле, уклањањем не
пожељних или мање корисних
биљних врста за ди
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вљач са ових површина, затим за
државањем погодних самониклих
врста, те садњом или сијањем по
вољнијих врста, усмјерићемо ову
природну појаву у правцу који је
најповољнији за ловно газдовање.
Основна структура ових заса
да треба да буде мјешовитост у по
гледу врста, гдје ћемо на малим
растојањима имати групе засада
четинарских и лишћарских врста,
затим врста са различитим плодо
вима, као и врста са различитим
периодима цвјетања и плодоно
шења. Овим ће засигурно бити
створен сасвим добар механизам,
који ће моћи да у сваком дијелу го
дине обезбиједи за дивљач довољ
не количине разноврсне исхране,
као и заклон. Наравно пресудан
значај у подизању ових насада има
познавање особина станишта на
којима се планира подизање реми
за, као и особина врста које су пла
нирају садити или сијати. У
изостанку детаљне анализе еколо
шких услова станишта, најједно
ставнији индикатор истих, може
да буде околна исконска шумска
вегетација, која може дати сасвим
довољно улазних параметра за ис
праван избор поједине врсте за
садњу.
У пракси су се најбоље показа
ле вишегодишње ремизе изграђе
не по сљедећем моделу; уз ивицу
ремиза се саде ниске жбунасте
форме (дивља ружа, купина, мали
на, калина, трњина, огрозд, дрен, и
др.), а како се иде према средини
ремизе та
к о

се у
редове саде врсте дрвећа које ће
сразмјерно од краја ка средини да
формирају коси склоп (лијеска,
оскоруша, дивља крушка, дивља
јабука, џанарике, дудови, иве, вр
бе, питоми кестен, багрем, граб,
храст, дивљи кестен, липе, јасика,
и четинари, црни бор, смрча, и др.).
Кроз средину ремизе је потребно
формирати просјеку ширине од 3
до 5 метара, док је размак између

редова условљен прије свега пла
нираним начином кулитивације
(окопавање фрезом, ручно окопа
вање, и др.) Правилним избором
врста биљака за формирање реми
за, омогући ће се у сваком тренут
ку присуство пупољака, младих
листова, младих гранчица, зрелих
плодова, лишћа за зимску исхрану
(купина), и др., доступних за ди
вљач у току цијеле године
Најпогодније вријеме за садњу
садница је јесен, али и зима ако
временски услови то дозволе, чи
ме се осигурава сигурно примање
биљака и њихова борба са услови
ма који их чекају у току прве годи
не раста.

УЛОЖЕН ТРУД НА
ФОРМИРАЊУ РЕМИЗА
БИЋЕ ВИШЕСТРУКО
ВРАЋЕН КРОЗ ОСТВАРЕНЕ
ЦИЉЕВЕ НА УЗГОЈУ И
ЗАШТИТИ ДИВЉАЧИ
У првој години од садње биља
ка, потребно је вршити редовно
окопавање, и то у просјеку на сва
ких мјесец дана, чиме се обезбјеђује
сигурно спречавање неконтроли
саног раста корова. Уколико се овај
поступак не спроведе, при наступа
њу првих љетних врућина, коров ће
да преузме доминацију над посађе
ним биљкама, а самим тим да и сав
уложен труд врати на почетак. Уко
лико се садница у првој години
успјешно избори са коровом, већ у
првим зимским мјесецима ће би
ти обезбијеђена храна за дивљач
са ових ремиза. Током прве зиме,
велики број вршних дијелова
биљака са новоформиране
ремизе ће бити поједен од
стране дивљачи, али за
хваљујући јаком корије
новом систему, биљка ће
се успјешно регенериса
ти и наставити свој раз
вој у наредној години.
Уклањањем коров
ских биљака из при
земног спрата ремизе,
оствариће се основни
предуслови за спречавање
ширења пожара у ремизи, и
то прије свега јер неће бити су
вог запаљивог материјала.
Након три године његе, више
годишња ремиза је у потпуности
спремна да се брине сама о себи,
ослобађајући при томе ловца од
значајнијих интервенција.
Ипак, сав уложен труд на фор
мирању квалитетних ремиза, за
сигурно ће бити вишеструко
враћен кроз остварене газдинске
циљеве на узгоју и заштити ди
вљачи, а који се огледају кроз
бројност и квалитативну струк
туру ловног фонда.

Неке од великог броја дрвенастих
врста које су погодне за подизање
ремиза на појединим стаништима
ХРАСТ ЛУЖЊАК
Једнодома, анемофилна, листопадна врста. Има добру
изданачку снагу. Расте обично
у равницама и долинама на
дубоком, пјешчаном или иловастом, плодном, свјежем
или влажном земљишту са
подземном водом, које се повремено плави. Достиже висину до 50 метара. Крошња је
врло граната и широка. Плодови - жиреви, по величини и облику варијабилни, обично издужено јајасти, свијетлосмеђи.

ХРАСТ КИТЊАК
Јед но до ма, ане мо фил на и
ли сто пад на вр ста. Јед на
од нај ва жни јих на ших вр ста. Ра сте углав ном по
бре жуљ ци ма и бр ди ма.
Мо же да ра сте на ра зним
ге о ло шким под ло га ма.
Ли сто пад но др во ви со ко
до 40 ме та ра. Пло до ви жир је ва ри ја би лан, дуг до
че ти ри цм и де бео до 2.5
цм, ја ја сто ци лин дри чан, сви је тлосме ђе бо је.

БУКВА
Наша најраспрострањенија и
најзначајнија шумска врста.
Веома широка еколошка амплитуда, као и висинска - од
100 до 2000 метара надморске висине. Избјегава поплавне терене, тражи дубока,
свјежа и богата земљишта.
Широке и доста ријетке крошње, масивног и често кривог
дебла, док у склопу расте
право и формира дебло очишћено од грана.
Плодови - "буквица" (жир), дуга око 1,5 цм.

БАГРЕМ
Листопадно дрво које се одликује брзим порастом, квалитетним дрветом и великом
изданачком способношћу. Из
тог разлога је потребно водити рачуна о мјесту садње ове
веома инвазивне врсте.
Скромних је захтјева у погледу квалитета земљишта, прилагођава се сваком
земљишту. Плодови - спљоштена махуна, дуга до 10 цм, широка 1-1,8 цм, са 6-8 сјеменки.

*Наведене врсте високог дрвећа су само један број врста које могу
да буду главни носиоци будућих ремиза. Ту су свакако и обична лијеска,
обична јела, обична смрча, црни и бијели бор...
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Ловачко удружење "Змијање" Бањалука

Ничу ловачке куће,
почео лов на срндаћа

Бањалучко удружење
успјешно је одржало и
редовну Скупштину на којој
су усвојени извјештаји свих
органа за прошлу годину те
су донесени закључци за
наредну ловну годину
ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачка група "Благојевићи" започела
је изградњу ловачке куће у секцији
Мајдан, која ће бити
трећи ловни објекат овог типа у поменутој секцији. Изградњу куће
финансирају ловци ове групе, док
ће засигурно имати и финансијску
подршку удружења.
Истовремено ловци секције Кола, на челу са предсједником Миладином Јелићем обезбиједили су
земљиште за изградњу куће. Земљиште површине 800 квадрата
донирао је Миле Милаковић, а биће
укњижено на Ловачко удружење
"Змијање".
Бањалучко удружење успјешно
је одржало и редовну Скупштину на
којој су усвојени извјештаји свих ор-

гана за прошлу годину, те су донесени закључци за наредну ловну годину.
Кроз извјештаје органа могло
се видјети да је протекла година
била успјешна у сваком сегменту
газдовања. Наиме, планирана реализација одстрела готово свих
врста дивљачи је извршена у потпуности, те су спроведене све
мјере на плану узгоја и заштите
дивљачи. Констатовано је да је у

НИЧЕ ХРАНИЛИШТЕ
ЗА МЕДВЈЕДА
СА САВРЕМЕНОМ
ЧЕКОМ НА ТИСОВЦУ
ловиште унесено 14 тона кукуруза у зрну, двије тоне соли, као и
500 јединки фазанске дивљачи.
Такође, у ловишту је у протеклој
години изграђен велики број
објеката. Према усвојеном плану

Ловачко вече у Приједору

Ловачко удружење "Рибник"

Да дружење
постане
традиција

Најбоља
година и
још много
планова

Иако постоји свега три године
Ловачко удружење "Рибник" може
да се похвали да је у том периоду
успјело да створи предуслове за
одржив опстанак и размножавање
дивљачи, као и почетак бављења
комерцијалним ловом који је уједно и гаранција опстанака удружења.
Закључено је ово на четвртој
редовној сједници Скупштине
удружења којој је присуствовало 16
од 19 чланова. Они су једногласно

за наредну годину, у ловиште се
намјерава унијети и зечија дивљач, те извршити изградња новог хранилишта за медвједа са
савременом чеком за осматрање
и лов медвједа, вука и вепра, на
локалитету Тисовац у секцији Бочац.
Овим су и формално створени
услови за почетак ловне сезоне
2019/2020, која је почела 1. јуна и то
ловом срндаћа.

усвојили извјештај о раду за 2018.
годину, у којој је удружење остварило позитиван биланс пословања, па
се може рећи да је минула година
најуспјешнија за рибничке ловце.
Вриједни домаћини су свјесни
да им је за даљи развој, посебно за
комерцијални лов потребна
инфраструктура па настоје да изграде што више ловно-техничких

и ловно-узгојних објекта, а све наведено полази им за руком захваљујући синхронизованом и
организованом раду од самих
представника ловачких секција
па све до предсједника удружења.
Делегати скупштине усвојили
су и план рада у 2019. години која
ће бити и изборна на свим нивоима
удружења.

У организацији Ловачког удружења "Мраковица" одржано је ловачко вече трећу годину у низу, а ловци
су се дружили уз вечеру, пиће и богату томболу, рекао је Младен Унијат, предсједник овог удружења.
- Циљ нам је да ово буде традиција, да се скупимо прије и послије
ловне сезоне и да се дружимо - додао је он.
Поменуто је да удружење тренутно броји више од 600 ловаца.
- Ловци су нам потврдили да оваква дружења за њих имају велики
значај. Ово је идеална прилика да се
љубитељи природе и лова окупе на
једном мјесту - сматра дугогодишњи ловац Аднан Хергић.

април/мај 2019.

Фирма "Винчестер" представила нову МК
полуаутоматску пушку модуларног дизајна

"Дивљи мачак"
из Њу Хејвена
Иако је код нас лов пушком
у калибру .22lr законом
забрањен, читаоцима
представљамо МК пушку
"Winchester wildcat"
због бројних
практичних иновација
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

lovacken@gmail.com

A

меричка компанија
"Винчестер" основана је прије 153 године у граду Њу Хејвен
у Конектикату, а названа је по конструктору
истоимене
полужне репетирке - Оливеру Винчестеру.
Једна је од највећих и најпознатијих у свијету ватреног оружја, а њен назив постао је више од
синонима, нараставши кроз историју до неслућених размјера. Чак
и ако неупућену особу замолите
да вам угрубо опише како изгледа
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пушка "винчестерка", велика је
вјероватноћа да ће сам назив непогрешиво асоцирати на Дивљи
запад, филмове "каубојце" и легендарни полужни систем репетирања. Неријетко људи мисле да
су и све друге пушке са таквим системом "винчестерке".
У једном од ранијих чланака у
"Ловачким новинама" већ је било
ријечи о историјској улози пушака
"винчестер", које су као службено
оружје Османског царства доспјеле
и на Балканско полуострво. Срби су
се на овим теренима први пут са
тим пушкама полужног система сусрели у српско-турским ратовима,
када су заплијењене турске "винчестерке", тј. "мускете М1866" у калибру .44 Henry ивичног паљења
користили у борбама за слободу.
Иначе, претеча пушака "винчестерки" јесте пушка система "Henry
М1860", коју су Срби чак и тестирали са намјером да је усвоје у наоружање због велике ватрене моћи,
односнокапацитета тубуларног магацина од 16 метака, али се од тога
одустало у првом реду због високе
цијене и слабог балистичког потенцијала муниције, односно њеног малог домета. Приликом окупације
БиХ 1878. године ратни плијен
Аустроугарске биле су и турске
"винчестерке", а те пушке изложене
су и могу се видјети у склопу сталне
поставке у одјељењу за материјалну културу Музеја Републике Српске.
Премда фирма из Њу Хејвена
данас производи и бројне друге,
различите моделе обртночепних
карабина и глаткоцијевних пушака
сачмарица, као и малокалибарских
пушака - ипак је најпознатија по
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традиционалном полужном систему, који јој је донио свјетску славу.
Али, "Винчестер" не престаје
да изненађује и стално ради на
унапређењу производног асортимана. На овогодишњем сајму оружја "Shot Show" у Лас Вегасу фирма
је представила потпуно нову пушку, која је заслужено привукла
велику пажњу и одмах постала хит.
Ријеч је о врло интересантној
спортској полуаутоматској малокалибарској пушци, названој "Wildcat" (дивља мачка), која доноси
низ практичних иновација и коју
ћемо управо због тога, иако је код
нас лов пушком у калибру .22lr законом забрањен, приближити нашим читаоцима.
Одвојиви модул
Шта ову лагану, спретну и допадљиву малокалибарку чини тако
посебном? У првом реду то је иновативно рјешење одвојивог склопа затварача и механизма за окидање,
који се врло лако и брзо може извадити из горњег склопа пушке, чиме
је чишћење и одржавање оружја
максимално поједностављено и
олакшано. Поред тога, новим одвојивим модулом степен безбједности
подигнут је на висок ниво - демонтирањем и одвојеним чувањем овог
"срца" пушке, оружје постаје потпуно неупотребљиво.

СРПСКИ ВОЈНИЦИ
У РАТОВИМА СА
ТУРЦИМА КОРИСТИЛИ
"ВИНЧЕСТЕРКЕ" КОЈЕ СУ
ИМ ЗАПЛИЈЕНИЛИ
Одвојиви модул израђен је од
полимера са челичним умецима и
обухвата затварач (са ручицом, повратном опругом, ударном опругом
и чепом), затим механизам за окидање (са обарачем, штитником, задржачем и кочницом) те уводник
оквира са укупно три полуге утврђивача. Модул се веома лако одваја
притиском на црвени чеп повратне
опруге, који је утопљен у зидове задњег дијела полимерског сандука, да
би се спријечило нежељено активирање. Кроз пространи кружни
отвор сандука, који се укаже када
модул извадимо из пушке, сада је
лако увести шипку за чишћење са
задње стране.Модул на десној страни има лежишта у која су похрањена два имбус кључа, мањи за
нишане, а већи за демонтирање полимерског кундака.Имбус кључеви
су, разумије се, доступни када се модул извади.
Утврђивачоквира врло је практичан и приручан. Да би извадили
оквир потребно је ангажовати једну од двије црвене пластичне наре-

Ново
"Винчестерово"
оружје доноси
низ иновација
- Одвојиви модул олакшава
чишћење и одржавање
- Максимална примјена
полимера
- Оружје тешко само 1.800 грама
- Изузетно једноставна
конструкција

зане шине, пласиране са десне или
лијеве стране или једноставно притиснути класичну полугу утврђивача оквира лоцирану са доње
стране модула, испред уводника
оквира.
Акција
Полуаутоматска малокалибарска пушка "Winchester Wildcat"

функционише, као што је то уобичајено код овог типа оружја, на принципу слободног трзаја затварача.
Отвор за избацивање чаура истовремено је прорез за кретање ручице затварача и довољно је простран
да обезбиједи несметан рад, али и
одвајање описаног модула. Наиме,
приликом одвајања модула није
предвиђено да се ручица затварача
демонтира - она је са тијелом затва-

рача повезана малом шарком. Када
вадимо модул, ручица се на тој шарки обрће до тачке у којој несметано
читав склоп иде доље. Исти принцип обртања ручице је и код уметања модула. Сама ручица израђена је
од полираног челика, полумјесечастог је облика и допадљивог, ергономичног дизајна.
Затварач је могуће блокирати у
задњем положају утискивањем цр-
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ђен од полимера. Као што је већ речено, са задње стране сандука налази се отвор у који се смјешта
црвени чеп повратне опруге, то
јест дугме за утврђивање и одвајање модула са затварачем и механизмом за окидање (у свом
задњем положају при паљби затварач удара у предњу страну чепа повратне опруге - тај чеп дакле има и
улогу амортизера). Са горње стране сандука налази се интегрално
изведена "пикатини" шина за монтажу различитих нишанских уређаја.

вене полуге смјештене са предње
стране штитника обарача. Отпуштање затварача врши се лаганим
повлачењем ручице уназад и њеним пуштањем или ангажовањем
црвене полуге смјештене са лијеве
стране сандука оружја.
Опаљење метка обавља се путем ударача а не ороза. Систем ударача има посебну ударну опругу и
сличан је оном на карабинима са
обртно-чепним затварачем. Одабраним системом олакшано је и
убрзано окидање, као и цијели циклус рада. Сам врх ударне игле је полукружног облика, чиме се
концентрише већа енергија при
удару у ивицу метка (ивично паљење). Вађење затварача из његовог
лежишта на модулу при чишћењу и
одржавању обавља се на исти начин
на који се модул вади из сандука притиском на црвени чеп.

Нишани
Основни нишани су наравно
механички. Задњи нишан је диоптер, подесив по висини и правцу, а
монтиран је путем "ластиног репа"
на задњој горњој страни сандука,
иза "пикатини" шине. Предњи нишан је фиксна мушица на рампи,
без штитника. Нишани су демонтажни.

Оквир
Стандардни полимерски оквир
ротационог је типа - у њему су меци
смјештени у кружном распореду.
Капацитета је десет метака и има
доносач који зауставља затварач у
задњем положају након посљедњег
испаљеног метка.Дно оквира оивичено је црвеним пластичним уметком.
Пуњење или пражњење оквира
олакшано је могућношћу врло једноставног отпуштања тензије опруге доносача уз помоћ одговарајућег
точкића.
Произвођач је на овој малокалибарки конструкционо обезбиједио
коришћење у Америци масовно
присутног оквира за пушку "Ruger
10/22", у различитим изведбама и
капацитетима, што је паметно рјешење које је обрадовало многе
потенцијалне купце.

Цијев
Цијев је дуга 457 мм, са кораком
увијања од 406 милиметара. Израђена је од хром-молибденскогчелика и има фино обрађену круну на
устима, чиме је потпомогнута прецизност.
Кундак

Кундак је израђен од полимера, ергономичан, скелетоидан и
лако одвојив. На предњој страни
кундака налази се интегрална
"пикатини" шина са припадајућим
штитником да стријелац не би повриједио длан од оштре ивице. Са
предње стране пиштољског рукохвата уметнут је гумирани инсерт који
олакшава хват. У поЦ
И
лимерском кундаЈЕ
Н
А
Сандук
ОВЕ ПУШКЕ
ку су интегрисани
Великим дијелом ноЈЕ ОКО
кружни отвори за
ва је пушка израђена од
200 ЕВРА
качење ремника.
полимера, чему дугује своШипка за чишћење
ју масу од само 1.800 грама.
налази се у кундаку.
Од полимера је израђен и санЗбог свих побројадук пушке. Затварач саобраћа по
них квалитета и једноставновођици повратне опруге и смје- сти конструкције, вјерујемо да ће
штен је унутар челичне колијевке представљена пушка брзо и лако
која се налази на горњем дијелу пронаћи пут до бројних рекреаодвојивог модула. Такво рјешење тивних стријелаца али и ловаца,
омогућило је да сандук буде изра- наравно тамо гдје је лов МК пушкама дозвољен. Са надом да ће се
наше законодавство једнога дана
ускладити са свјетским трендовиТехнички подаци
ма и толерантније односити према коришћењу оружја и муниције
Произвођач: "Winchester
у калибру .22 Long Rifle у рекреаRepeating Arms"
тивне и ловне сврхе, остаје нам саКалибар: .22 LR
мо да маштамо о дану када ћемо
Дужина цијеви: 457 мм
моћи слободно лутати природом
Укупна дужина: 921 мм
са овом малом "винчестерком"
Маса: 1,8 кг
преко рамена. Цијена јој је иначе
Капацитет оквира: 10 метака
око 200 евра...
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"НОРМА"
ПРОИЗВОДИ
ВОЈНУ МУНИЦ
ИЈУ
ЗА ШВАЈЦАРСК
У
И ЊЕМАЧКУ
АРМИЈУ

"Норма" представила "Bondstrike Extreme"
на сајму IWA у Нирнбергу

Нови имиџ и зрно

ВРХУНСКИХ

перформанси
Шведска фабрика муниције
увела ново рјешење
паковања и означавања
муниције, али и
иновативни асортиман
производа. Зрно
композитне конструкције
"Bondstrike Extreme"
намијењено је првенствено
лову на великим, али и
свим другим удаљеностима

ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

lovacken@gmail.com

У

тексту који је пред
вама настављамо
представљањеновитета са нирнбершког
сајма IWA одржаног
почетком марта ове
године.
Угледна
шведска фабрика муниције "Норма"
порадила је на брендирању, идентитету и корпоративном имиџу, а
представила је и нови, иновативни

и софистицирани асортиман производа. Најзанимљивији новитет свакако је "Bondstrike Extreme", зрно
нове конструкције које има висок
балистички коефицијент и намијењено је првенствено лову на великим, али и средњим удаљеностима.
Ловишта у Шведској су изузетно богата дивљачи, а лов и риболов
нераскидив дио културе. Шведски
ловци су познати по страственој љубави према лову, али и необично
професионалном и етичком односу
према дивљачи и природи уопште.

У малом мјесту Амортфорс на
западу ове краљевине, смјештеном
на шведско-норвешкој граници,
развија се и производи муниција врхунског квалитета већ 117 година.
Фабрика "Норма" основана је 1902.
године, а кроз првих 48 година постојања и рада производила је
углавном војну муницију. Од 1950.
године фирма је почела да извози
ловачку муницију разних калибара
први пут. У исто вријеме, Рој Ведерби, познати амерички оружар и балистичар
(врло
плодан
конструктор успјешних карабинских метака), предложио је "Норми"
да у производњу карабинске муниције уведе исти принцип који примјењују угледни произвођачи
женских ципела - конструисати чауре да попут женских ципела буду
веће изнутра него извана како би у
њих стало што више барута. Од тога тренутка "Норма" је врло брзо изградила репутацију произвођача
прецизне, поуздане и у сваком смислу квалитетне ловачке муниције.
Фабрика која производи преко
110 различитих калибара сада је
ловцима додатно изашла у сусрет
омогућивши им да се лакше снађу
при избору правог метка.
"Норма" је синоним за константна унапређења, посвећеност и
ентузијазам па је у сагласју с тим
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Брзина

Енергија

Утицај бочног
вјетра брзине 5m/s

Дужина цијеви 610 mm

Балистичка
кривуља

освјежила и модернизовала идентитет бренда који сада карактерише ново рјешење паковања и
означавања муниције. Поред модификованог лога, шведски произвођач увео је нову категоризацију
паковања, у комбинацији са системом скраћеница и боја, што ловцима олакшава избор муниције према
специфичним захтјевима.
Производи су сада подијељени
у три групе: "Dedicated Hunting"
(скраћеница ДХ и боја пијеска), "Dedicated Precision " (ДПР - црвена боја) и "Dedicated Components" (ДЦ челично сива боја). Категорија ДХ
обухвата спектар ловачких метака,
ДПР категорија обухвата искључиво муницију намијењену за спорт и
обуку, док ознака ДЦ говори да се
ради о компонентама за пуњење
муниције. Пиктограми животиња
додатно поједностављују избор калибра.

ФАБРИКА КОЈА
ПРОИЗВОДИ ПРЕКО 110
РАЗЛИЧИТИХ КАЛИБАРА
Све у свему, нови идентитет
бренда у први план непогрешиво
ставља управо оно што је "Норма"
одувијек и била - врхунски произвођач муниције (познат, између
осталог, и по томе што производи
муницију за швајцарску и њемачку
армију, а само тај детаљ, признаћете, довољно говори о каквом се произвођачу ради).
"Bondstrike Extreme" зрно
Поред све масовнијег коришћења пригушивача у свјетским ловиштима (и уз то везаног скраћивања
карабинских цијеви), још је једна
мода узела маха задњих година. Ријеч је о лову на великим даљинама.
"Нормино" ново зрно "Bondstrike
Extreme" композитне је конструкције и развијено је специјално за ову
намјену. Зрно је комбинација велике прецизности, високог балистич-

Малокалибарска
муниција
"Норма" је на овогодишњем сајму IWA представила и малокалибарску муницију побољшаних
карактеристика - метак централног паљења .17 HMR B-MAX (с
експандирајућим зрном полимерског врха и почетне брзине
од 780 м/с) те метак .22 WМР JHP
(лаборисан зрном са полукошуљицом шупљег врха и почетне
брзине 572 м/с). Иначе, шведска
фабрика производи и ловачке
патроне врхунског квалитета, али
о томе неки други пут.

ког коефицијента и чврсте конструкције, чиме обезбјеђује одличне
терминално-балистичке
перформансе на свим, а посебно великим удаљеностима, што и јесте
била жеља произвођача.
Кошуљица и језгро овог зрна
чврсто су повезани технолошким
процесом познатим као бондинг.
Бондинг подразумијева прецизно
повезивање кошуљице и језгра на
молекуларном нивоу, што се постиже на различите начине (на примјер, формирањем кошуљице око
већ готовог језгра електрохемијским путем како би се што чвршће
и правилније та два материјала сљубила), а са сврхом да се кошуљица и
језгро не раздвоје при проласку зр-

на кроз ткиво.
Треба подвући да су технолошки процеси повезивања кошуљице и језгра строго чувана пословна
тајна код већине произвођача. Оно
што се зна је да зрна такве конструкције постижу дубоку пенетрацију, контролисано експандирају,
праве дуге стријелне канале и задржавају масу чак и при судару са тешким костима, а у одређеном броју
случајева, у зависности од више
фактора, праве прострелне ране уз
оптималан трансфер енергије.
"Нормино" "Bondstrike Extreme"
зрно има уметнут шпицасти полимерски врх на чијемјезадњем крају
нарочито обликован трн чијим се
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посредством зрно при поготку програмирано деформише (контролисано експандира) до печурке
жељеног промјера. Кошуљица је
глатка и фино заобљена, без канелура и напријед је тањих зидова
(чиме је потпомогнута деформација). Оштар полимерски шпиц и дно
зрна изведено у облику задњег дијела чамца (такозваниboat tail), које
га стабилизује на путањи, правилно
своде ваздушне струје и анулирају
вакуум ефекат иза зрна, доприносе
високом балистичком коефицијенту.
Балистички коефицијент (БЦ),
укратко, представља број који нам
говори како се одређени пројектил
понаша на трајекторији и подноси
отпор ваздуха, односно формулу која показује однос балистичке ефикасности појединог зрна у односу на
зрно које се у балистици узима као
стандардно при израчунавању. Што
је бројка БЦ већа, пројектил има боље карактеристике на путањи; на
примјер, БЦ 0.40 је скроман, док је
БЦ 0.50 добар, а БЦ 0.60 одличан.
Управо ново "Норма" зрно према
произвођачу има балистички коефицијент 0.60. Како објашњавају
фабрички балистички експерти - то
је најпрецизније "long range " зрно
које су икада конструисали и произвели. Ваља подвући да балистички
коефицијент није толико битан
фактор до удаљености од 300 метара, али ново зрно је развијено да даје одличне резултате на 1.000
метара и произвођач је управо из
тога разлога о свему повео рачуна.
Зрно које се понаша идентично
на различитим удаљеностима одувијек је био ловачки сан. У неким ситуацијама дивљач је ловцу ближа
него што је очекује. Ловачки пројектили који имају добре терминалнобалистичке карактеристике на
малим и средњим удаљеностима
обично не експандирају правилно и
не понашају се задовољавајуће на
великим удаљеностима.У исто вријеме зрна која су конструисана да се
деформишу при мањим почетним
брзинама имају тенденцију да се
распадну и фрагментишу ако се њима пуца на малим удаљеностима.
"Bondstrike Extreme" зрна својом софистицираном конструкцијом превазилазе тај проблем. Помно су
тестирана на малим, средњим и великим удаљеностима и према произвођачу ефекат је импозантан - чак
и при хицу на мање од сто метара
зрно се не распада и задржава масу
у конструкцијом предвиђеном обиму.
"Bondstrike Extreme" зрна у калибру су 7,62 мм (.30), маса им је 11,7
грама (180 грена) и раде се тренутно за калибре 308 Win, 30-06, 300
Win Mag, 300 WCM и 300 RUM. Цијена паковања од 20 метака креће се у
распону од 76 до 107 евра.
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Ч

ланови Ловачког уд
ружења "Игман" из
Источне Илиџе би
ли су веома активни
почетком прољећа,
а као што је и наја
вљено, средства приходована у
комерцијалном лову највећим
дијелом су враћена у ловиште.
Ужурбано се ради на инфраструк
тури, а посебна пажња поклања се
прихрани дивљачи.
Чим су временски услови то
до зво ли 
ли,

СРЕДСТВА ОД КОМЕРЦИЈАЛНОГ
ЛОВА УЛОЖЕНА У ЛОВИШТА

Ловци
"Игмана"
мисле на
будућност

поса
ђено је ви
ше различитих култура које ће се
користити у прихрани током ције

ле године. Предсједник ловаца Ис
точне Илиџе Стеван Драшковић
наводи да, осим што ће се дивљач
на овај начин сачувати у најкри
тичнијем периоду године, овакав
потез утицаће и на смањење ште
те коју чине пољопривредним га
здинствима.

УДРУЖЕЊЕ
КУПИЛО 300
КИЛОГРАМА СОЛИ
 Изношење соли је редовна
активност у којој учествују сви
ловци и врши се непрекидно.
Удружење је купило 300 килогра
ма соли која је неопходна у исхра
ни срнеће дивљачи изразито у
зимском и прољећном периоду.
Овом приликом похваљујем све
ловце који су учествовали у
прољећним радовима у лови
шту, а посебно наше даме, ко
јих је сваке године све више
у нашим редовима  каже
Драшковић.
Он додаје да је на врије
ме израђен Годишњи план
коришћења ловишта. Такође,
Управни одбор удружења по
себан акценат је ставио на су
збијање незаконитог лова. У том
смјеру остварена је одлична са
радња са полицијом Републике
Српске. Већ су испланиране акци
је које подразумијевају заједничке
патроле и контроле моторних во
зила на прилазним путевима до
ловишта.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ЈЕЛЕН" ГЛАВИЧИЦЕ

Настављена
традиција дружења
у Главичицама
средстава које
добијемо од Вл
аде Репу
блике
Српске

Чланови "Јелена" из Главичица
традиционално су, као и претход
них година, организовали ловач
ко вече, а поред ловаца матичног
удружења и мјештана, позиву су
се одазвали и представници свих
ловачких удружења бијељинске
регије, те комшије из Козлука.
Пригодном здравицом предсјед
ник "Јелена" Стеван Остојић по
здравио је све присутне и пожелио
им пријатно дружење.

Секретар ЛС РС
Живојин Лазић та
кође је поздравио
све присутне у своје
име, али и у име пред
сједника ЛС РС Саве
Минића.
 С поносом стојим
пред вама, гдје сам
тачно прије годину
дана обећао да ћу се
потрудити да дио

дођу и у ваше удружење. И дошла
су, а доћи ће и поново 
рекао је Лазић, који
је похвалио добру
сарадњу овог удруже
ња са Ловачким савезом и
уручио уникатни ловачки
сат Остојићу.
И на овом дружењу уручено је
неколико захвалница заслужним
ловцима "Јелена", а признања Ло
вачког савеза, бронзани орден, уру
чен је ловцима Мићи Мићићу и
Јакову Буху, док је сребрни орден
припао предсједнику "Јелена" Стева
ну Остојићу. Свако ловачко дружење
је карактеристично и по богатој ло
вачкој томболи, а ове године главна
награда је била пушка бокерица.
М. Б.

април/мај 2019.
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ДРУЖЕЊЕ У
СРЕБРЕНИЦИ

"Јавор"
окупио
више
од 300
гостију

Изборна скупштина ЛУ "Варда" Рудо
На традиционалном друже
њу које организује ЛУ "Јавор"
изСребреницеокупило се ви
шеод300 ловаца из ловне ре
гије Бирач са колегама из
Бијељине, Зворника, Милића
и Власенице.
На славље су дошли и прија
тељи са друге стране Дрине 
из Љубовије и Бајине Баште.
Госте су поздравили секретар
удружењаМирољубЦвјетино
вић и начелник општине Сре
бреница Младен Грујичић.
Присутнима се обратио и се
кретар Ловачког савеза Репу
блике Српске Живојин Лазић.
 Срећан сам што сам поново
са вама. Ово дивно окупљање је
дио програма ЛС РС. Недавно
смо имали прославу 25. годи
шњице рада савеза, на којој је
специјалнигостбионашловац
и предсједник Владе Републи
ке Српске Радован Вишковић,
који је и отворио свечаност. Ло
вачки савез са Владом Српске
уложио је значајна средства у
опремање ловишта широм
Српске. Једно од ловачких удру
жења из ваше ловне регије је
добило највише средстава, а у
овој години ваша ловна регија
ће добити дупло више средста
ва која су обезбијеђена. Један
конкурс је већ отворен  рекао
је Лазић.
Секретар савеза уручио је и
пригодне поклоне представ
ницима"Јавора", теначелнику
општине Младену Грујичићу.
Како то обично бива, томбо
ла је привукла велику пажњу
свих посјетилаца.
М. Б.

"Свјежа"
крв на челу
удружења
Цјелокупна изборна активност вођена је у фер и
демократској атмосфери, са тежиштем
на подмлађивању кадрова

У

мјесто Драгана Па
вловића, на челу Ло
вачког
удружења
"Варда" из Рудог иду
ће четири године би
ће Срђан Миковић,
одлучено је на Изборној скупшти

ни руђанских ловаца.
Цјелокупна изборна актив
ност вођена је у фер и демократ
ској атмосфери, са тежиштем на
подмлађивању кадрова. У том
правцу је и дјеловано, па је знат
но подмлађен и састав Управног

РЕГИЈА СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА

Отворен лов на срндаћа

одбора, док је за потпредсједника
удружења изабран Илија Арсић.
Дугогодишњи предсједник
Удружења Драган Павловић иза
бран је за предсједника Скупшти
не.
 Дали смо повјерење младим
и већ доказаним ловцима, а ми
старији ћемо и у наредном пери
оду да им помажемо у реализа
цији свакодневних активности 
рекао је досадашњи предсјед
ник Драган Павловић, који ће од
сада обављати функцију пред
сједника Скупштине.
Нови предсједник захвалио је
на указаном повјерењу члановима
Скупштине, свим ловцима и доса
дашњем предсједнику, те обећао
да ће у континуитету наставити
активности које је претходно ру
ководство доста успјешно водило.
На крају сједнице, Скупшти
на је именовала дугогодишње
предсједнике удружења Саву
Којадиновића, Драгана Павло
вића и Зулфа Свраку за почасне
предсједнике ЛУ "Варда" Рудо.
М. П.

Лов на срндаћа у удружењима
регије стара Херцеговина почео је
18. или 25. маја, у зависности од то
гакакојекојемудружењу вишепо
годовало.
Сједнициудружењаприсуствова
ли су представници ЛУ "Маркан"
Ново Горажде, "Варда" Рудо, "Рога
тица" Рогатица и "Цицељ" Чајниче.
Уводне напомене о отварању лова
на срндаћа поднио је предсједник
регије Ивица Јагодић. У расправи
су учествовали представници свих
удружења и изнијели број одо
брених срндаћа за одстрел, када
су добили сагласност на годишњи
план и када планирају отварање
лова.

18 април/мај 2019.

СВАКИ
ЛОВАЦ ТРEБА ДА
БУДE ЛОВОЧУВАР,
ИСТИЧЕ
МИЛОМИР
АЛЕМПИЋ

април/мај 2019.
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Зашто јe лов у приобаљу Дрине све више породична традиција

Нас два брата мало
ловимо, више се
проводимо
Мeђу 320 ловаца у зворничком
ЛУ "Вукови са Дрине", доста јe
браћe, очeва и синова са
ловачком чланском
књижицом

20 април/мај 2019.
ПИШE: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

O

собeност ловачких
удружeња уприоба
љу Дринe, и нe само
овдјe, јeсте да под
својим окриљeм ок
упљају многe поро
дице, апонeкадисвe "мушкe главe"
у породицама.
Сгодинамасe, каопонeкојтра
дицији, скољeнанакољeно, прeно
сила љубав прeма лову и природи.
Тако су многи очeви, на вeлико за
довољство, својe синовe рeгруто
валиуловачкe организацијe итако,
каддозволивријeмe икадјe сeзона
лова, обитовализајeдноуприроди.
Ловачко удружeњe "Вукови са
Дринe" из Зворника јe уистину
јeдна вeлика породица. Мeђу 320
ловаца, зајeдносапочаснимчлано
вима и приправницима, доста јe
браћe, очeва и синова са чланском
књижицом.
Ристо Алeмпић из Дрињачe јe
вишe одтридeцeнијe члановогуд
ружeња. Љубав прeма
лову и природи прe
нио јe и на своја два
сина  Драгомира и
Миломира. Алeмпи
ћи су, у ловачкој
сeкцији Дрињача,
мeђу најактивни
јим члановима.
Драгомир
има 42 годинe,
бави

Сејменовићи
и Алемпићи

Александар са
одстријељеним
срндаћем

Фудбалска
каријера
Мићо Васиљевић и Владан Ерић
поред лова иза себе имају и дугогодишњу фудбалску каријеру.
Са успјехом су, између осталог,
носили и дрес зворничке Дрине,
прволигаша Републике Српске.
Мићо је био нападач, на позицији центарфора, док је популарни "Шебаљ" заузимао мјесто
штопера.

сe угоститeљством, а када јe почи
њао ловачку каријeру, радио јe као
дeминeр у Оружаним снагама БиХ.
Тадајe рeзоноваодасвe eвeнтуалнe
опасности, којe произилазe на рад
ном мјeсту, само у гори можe да за
борави и да сe опусти. Лов и

природа ушли су му под кожу још
док јe био мали. Сјeћа сe да јe као
сeдмогодишњи дјeчак ишао са
оцeм и комшијама у лов, најчeшћe
носeћи ранац.
 На почeтку каријeрe прeоку
пација ми јe био лов на лисицe и

зeца, докпосљeдњихгодинанајви
шe ловим дивљe свињe. У лов,
обично, одлазимо групно. Отац јe
дуго година био прeдводник нашe
дружинe, њeгова сe ријeч слушала
и поштовала. Сигурно да нам јe
лакшe ловити кад смо у групи, а и
пријатнијe сe осјeћамо у природи 
кажe Драгомир, који јe и прeдсјe
дник ловачкe сeкцијe у Дрињачи
вeћ чeтврти мандат.
Њeгов млађи брат Миломир,
ловац јe постао 2000. годинe. Спe
цијалност су му дивљe свињe. По
штосe, какокажe, истакаоулову на
"гаравудивљач", Миломирјe убрзо,
изабран за ловочувара у "Вуковима
са Дринe". Свој посао, од почeтка
2002. годинe, сазнајeмо, обавља
профeсионално и корeктно, на за
довољство искрeних и правих
љубитeља овог хобија.
 Овај посао сe мора

април/мај 2019.

Драган
и Мићо
Васиљевић

вољети. Ко нe воли лов, нe воли ни
дивљач. Имамкорeктнусарадњуса
ловцима у свe чeтири сeкцијe на
шeг друштва  казујe Миломир и
додајe да јe свe мањe криволова на
простору којим газдује његово
удружење захваљујући измeђу
осталогиeфикаснојловочуварској
служби.
Миломир наводи да сe лови
штe зворничких ловаца простирe
наоко23.000 хeктара, тe дамууза
штитидивљачипомажe ипомоћни
ловочувар Тeуфик Суљичић  Пeпо
из Камeницe.
 Сваки ловац трeба да будe ло
вочуваридасваконасвомподручју
гдјe лови, трeба да штити и бринe о
дивљачи како би имали што
богатијe ловиштe  говориАлeмпић,
који је љубав према лову пренио и
на свог седмогодишњег си
на Мирослава.

Дугогодишњи
давалац крви

Изазову лова и природe нису
могли да одолe ни браћа Сeјме
новићи из Зворника. Радe и Алe
ксандарсаАлeмпићимасу, практично
заштитни знак сeкцијe "Дрињача".
Као магистри хeмијскe тeхноло
гијe, послијe радних обавeза, Сeј
мeновићи се, кажу, у природи
најбољe осјeћају.

МИЋО ВАСИЉЕВИЋ
ИМАО ВЕЛИКУ СРЕЋУ ВЕЋ
НА ПОЧЕТКУ КАРИЈЕРЕ
 Лов јe спорт који нас испу
њава и враћа позитивну
eнeргију  говори Алeк
сандар, који има 34, док је
Раде двије године стари
ји. Чланови ЛУ "Вукови
са Дринe" су од 2014.
Сазнајемодасуиму
породицимногиловци,
ипак прeдност дају дјe
да Цвијану Милошe
вићу, мајчином оцу, тe
ујацима и стрицу, који су
их и повукли у ловачкe
водe.
 Док смо били мали, дјeд
нам јe чeсто причао ловачкe
причe, прeносио својe и колeга ло
ваца разнe догодовштинe из лови
шта  кажу Сeјмeновићи.
Додају да су им природа и
дружeњe увијeк испрeд лова.
Зајeдно са Алeмпићима, али и
још нeким другим ловцима, у
сeкцијиДрињача, вeликидопринос
дали су у многим акцијама којe су
њихова сeкција и ловачко удружe
њe уопштe, организовалиуизград
њи ловних објeката. Својим радом,
дабомe исрeдствима, изградилису
нeколико значајних објeката на
тeрeну ловнe сeкцијe. Посeбно су
поносни на ловачку кућу у Кос
тијeрeву која јe постала омиљeни
кутак за дружeњe ловаца. Такођe,
Сeјмeновићи и Алeмпићи, прeдња
чили су и у изградњи двијe високe
чeкe и 15 солила на ширeм платоу
Гркињe, тe нeколико хранилишта
за срнeћу дивљач и дивљe свињe.

Драган Васиљевић је радни вијек
провео као возач аутобуса, да
би прије девет година отишао у
пензију. Током "шоферске" каријере, како каже, свега се нагледао, па га је то навело да
постане добровољни давалац
крви.
- Први пут сам дао крв 1982. године, док сам радио у предузећу "Дринатранс" када је била
потребна нашој радници Јефи
Капур. Од тада сам се јављао на
сваки позив, јер је моја крвна
група - Б позитивна – специфична и веома тражена. Одазвао сам се сваки пут када су ме
звали из Службе за трансфузију
крви, а неријетко сам ишао и
без позива - каже овај хумани
ловац.
Драган је крв дао више од 40
пута, што значи да је поклонио
12 литара драгоцјене течности, а
ту праксу, каже, наставиће да
спроводи док год буде могао.

Алeмпићи и Сeјменовићи чинe
достадасe заштитиплeмeнитади
вљач. Протeклe зимe, зајeдно са
колeгомДраганомРистићeмидру
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гим ловцима из њиховe ловнe
групe, обeзбијeдили су срeдства да
сe набави и у ловиштe изнeсe око
пeт тона кукуруза за прихрану ди
вљачи.
Осим што се друже у слободно
вријеме, ови млади људи су и у ло
ву и природи скоро увијeк зајeдно.
Породица Алeмић има пeт ловач
ких паса, три гонича, мeђу којима јe
и словачки копов, тe два птичара. У
својим вјeрним пратиоцима, кажу,
имају добру подршку у лову на сву
врсту дивљачи.
 И ми смо сe, eто, "ослонили" на
услугe ловачких паса наших при
јатeља Алeмпића  додајe Радe
Сeјмeновић, који јe, пријe двијe
годинe, први пут откако јe ловац,
имао блиски сусрeт са вуком, током
хајкe на Вучијој луци.
Још два брата "прeпознат
љиви" су чланови ловачкe дружинe
у Зворнику. У сeкцији "Чeлопeк"
срeли смо Драгана и Мићу Васи
љeвића. Први, нeкадашњи возач
аутобуса у овдашњeм прeдузeћу
"Дринатранс", ловац јe од 1989.
годинe, док њeгов чeтири годинe
млађи брат Мићо чланску књижи
цу Ловачког удружeња из Зворни
ка посјeдујe од 1991. годинe.
 Изабрао сам лов, јeр јe то спорт
који ми пружа истинскe трeнуткe
задовољства  дочeкујe нас Дра
ган.
Пошто јe, како кажe, у
својој фирми годинама во
зио аутобусe на дугим,
најчeшћe мeђународним
линијама, вријeмe дру
жeња у природи омогу
ћавало му јe да сe, како
кажe, склони од убитач
нe цивилизацијe и брзог
живота.
Из својe богатe биогра
фијe Драган издваја догађај
од пријe скоро двијe дeцeнијe
када јe, у рeјону Камeницe,
одстријeлио дивљу свињу, тeшку
120 килограма. Али, пријe срeћног
краја, имао јe, кажe, вeликих мука
са својим карабином  у одсудном
трeнутку закочио јe окидач, и
разјарeна животиња устрeмила сe
прeма њeму. Ипак, на крају сe сна

22 април/мај 2019.

Спомен-чесма за
умрлог колегу
Бра ћа Алем пи ћи и Сеј ме но ви ћи, код но ве ло вач ке ку ће у
Ко сти је ре ву, не да ле ко од Дри ња че, при во де кра ју ра до ве на
из град њи спо мен-че сме, ко ја
ће трај но под сје ћа ти на ко ле гу
лов ца Си ни шу Стан ки ћа, ко ји је
не дав но пре ми нуо у 47. го ди ни.
- Пре ра ном смр ћу на шег Си ни ше оста ли смо без ве ли ког
при ја те ља и истин ског љу би те ља ло ва и при ро де - по ру чу ју
на ши са го вор ни ци.
Драгoмир
и Миломир
Алемпић

Функције
Драгомир Алемпић је четврти
мандат члан Управног одбора
ЛУ "Вукови са Дрине", што говори о повјерењу које има међу
својим колегама ловцима у секцији "Дрињача", која броји 45
чланова. Раде Сејменовић је
предсједник Надзорног одбора у
зворничком ловачком удружењу.

шао и ловни дан завршио са значај
ним трофeјом.
И њeгов брат Мићо имао јe
срeћу да већ на почетку каријере,
како то ловци кажу, из два мeтка,
испаљeна јeдан за другим, одс
тријeли зeца и фазана!
 Нанишанио сам зeца, да би
послијe њeга налeтио и фазан, који
су завршили у мом руксаку. Био јe
то вeлики догађај за почeтника по
пут мене  сјeћа сe Мићо Васиљe
вић.
Браћа Васиљeвић обављали су

Драган Алемпић
послије успјешног
лова на дивље свиње

и најважнијe функцијe у свом ма
тичном удружeњу. Мићо јe од 2011.
до 2014. годинe био прeдсјeдник
ЛУ "Вукови са Дринe", док јe Дра
ган, у два мандата, био на чeлу Ску
пштинe зворничких ловаца.
Одговорнe функцијe заслу
жили су, пријe свeга, сво
јим вишeгодишњим
радом, али и понаша
њeм у лову и ван
њeга.
У сeкцији Чeло
пeк су још два брата

ловци Владан и Младeн Ерић упи
сују скоро двијe дeцeнијe ловачког
стажа.

 Нeма љeпшeг осјeћаја нeго кад
сам са братом у лову  истичe Вла
дан, који јe од Младeна старији три
годинe. Кажу, да су прокрстарили
цијeлим подручјeм сјeвeроисто
чног дијeла Рeпубликe Српскe, од
Бијeљинe до Власeницe.
 Ни нама лов нијe у првом пла
ну, нeго дружeњe  говорe браћа
Ерићи. Нисмо, како то нeки волe
рeћи, ловци мeсароши, нeго смо у
лову и природи пронашли задо
вољeњe наших унутрашњих пот
рeба, да сe, јeдноставно, опустимо
од свакоднeвних послова.

ЕРИЋИ ЧУВЕНИ
И ПО КЕРОВИМА
Владан и Младен су веома
активни у свим акцијама ко
је се организују у њиховој
ловачкој секцији. Од пре
бројавања дивљачи до
уређења ловишта, из
градње ловних објека
та, али и кад су ловачке
забаве посебан тон дају
својим позитивним ма
нирима. Ерићи имају од
личнe псe, који су њихови
вјeрни пратиоци, нe само у
лову, нeго и у кућном дома
ћинству.
 Посјeдујeмо дeвeт кeрова.
Највишe волимо српскe гоничe, за
високу и ниску дивљач, а ловимо и
са "балканцима"  кажу Владан и
Младeн Ерић.
Алeмпићи, Сeјмeновићи, Ва
сиљeвићи и Ерићи, на крају разго
вора, спонтано запјeвашe
 Нас два брата, оба пушку
носимо, мало ловимо, највишe сe
проводимо...  одзвањало јe звор
ничким ловиштeм, испод пади
на Мајeвицe јeдног суботњeг
дана...
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Центар за животну средину спроводи
пројекат фондације "Euro Natur"

Позив ловцима
да се укључе у
истраживање
мрког медвједа
Прикупљање узорака за
генетичку анализу с циљем
добијања информација о
популацији медвједа
основни је предуслов за
добијањe информација
о популацији медвједа
који настањује наша
шумска пространства
Истраживање популације мрког
медвједа које је "Центар за животну
средину" у сарадњи са ловачким
удружењима спроводио током 2018.
године (о самом пројекту који спроводи "Центар за животну средину"

смо писали раније у Ловачкимновинама број 186) није дало задовољавајуће резултате, јер упркос сарадњи
коју смо имали са бројним удружењима и појединцима није прикупљен довољан број узорака за
генетичку анализу. Имајући у виду
неповољне климатске прилике током јесени 2018. такав резултат је
дијелом и оправдан, али такође сматрамо да заједно и уз већи одзив ловачких друштава и појединаца
унутар њих можемо учинити и више у наредном периоду.
Позивамо све ловце, љубитеље
природе да препознају важност оваквих активности - дугорочно одрживо управљање популацијом

медвједа - и да се активно укључе у
прикупљање узорака за генетичку
анализу с циљем добијања информација о популацији медвједа који
настањује наша шумска пространства, као и њеној дистрибуцији, полној структури и др.
Да бисмо унаприједили наше
активности у будућности покренули смо додатно и један мањи пројекат: "Изградња капацитета
стручњака за велике звијери у БиХ"
који има за циљ да окупи младе
стручњаке, студенте из области биолошких, шумарских и других природних наука или студијских
програма. Циљ је да се кроз седмодневну љетну школу на терену будући стручњаци упознају са

биологијом и екологијом великих
звијери (вук, медвјед, рис). Обуку ће
водити реномирани стручњаци из
ових области, а све трошкове за
примљених 15 кандидата ће сносити организатор ("Центар за животну средину" под покровитељством
"Euro Natur " и "Bernd Thies" фондације). Позивамо све заинтересоване да се пријаве на овај позив тако
што ће послати свој ЦВ и мотивационо писмо до 1. јула 2019. на мејл:
anja.dragomirovic@czzs.org или позивом на број телефона 051/433141. Предност имају кандидати
који пријаве доставе на енглеском
језику (јер је циљ да се најбољи кандидати укључе у рад на поменутим
пројектима).

ПРИРОДНИ РЕЗЕРВАТ КРАЈ ШИПОВА МОГАО БИ ДА ПОСТАНЕ ДИО ЕВРОПСКОГ КУЛТУРНОГ НАСЉЕЂА

Прашума Јањ кандидат за листу УНЕСКО

Центар за свјетску баштину
УНЕСКО прихватио је номинацију
строгог природног резервата, прашуме Јањ, недалеко од Шипова, за
стављањенатентативнулистуБиХ
у оквиру проширења међудржавногсеријскогдобраисконскебукове шуме Карпата и других регија
Европе.
Тентативна листа је попис
оних подручја која се налазе на територији земаља чланица, за које

се сматра да су релевантне за упис
на листу свјетске баштине, саопштила је служба за односе с јавношћу Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС. Ово министарство је пола
године радило на припреми документације, како би се прашума
Јањ нашла на овој листи. Ово
представља први корак у процесу
номинације природног добра за
листу свјетске природне баштине.

Уколико
УНЕСКО да потврдан одговор, прашума Јањ добиће
ласкаву титулу свјетског природног добра, чиме се отварају могућности за промоцију природног
богатства Републике Српске, научна истраживања, промоцију туризма...
Јањ
представља
нетакнути природни резерват,
због чега је и погодан за научна
истраживања и друго је природно

добро Српске које је стављено на
листу, двије године након што се
на њој нашла прашума Перућица,
која се налази у Националном парку Сутјеска.
Као строги резерват природе прашума Јањ заштићена је
2013. године највишом категоријом,
према класификацији Међународне
уније за заштиту
природе (ИУЦН).
Стављена је под заштиту у сврху очувања
нетакнутих,
очуваних и јединствених шумских еко-система.
То је подручје неизмијењених
природних одлика, са репрезентативним еко-системима, намијењених
искључиво очувању
изворне природе и еколошке равнотеже, научним истраживањима
(којима се не нарушавају основна
обиљежја и вриједности), праћењу појава и процеса у природи,
као и образовању које не угрожава слободно одвијање природних
процеса.
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Власенички ловци сумирали
рад у протеклом периоду

Година
успјешних
резултата

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Д

елегати Скупштине
ЛУ "Игришта" из
Власенице на свом
годишњем засједању све одлуке су донијели
једногласно! Манифестујући јединство ловачке организације,
овдашњи ловци још једном су показали да се само добрим радом и
сталном бригом о фонду дивљачи
могу остварити жељени резултати.
Око 200 чланова, сврстаних у
пет секција, имали су веома успјешне активности у протеклом периоду, општа је констатација која
се могла чути на редовној скупштини ЛУ "Игришта". Уз врло квалитетно припремљен радни
материјал, који је обиловао конкретним подацима, наглашено је
да су ловци "Игришта" својим ангажовањем дали пуни допринос
заштити и узгоју дивљачи, те изградњи ловних објеката као својим примарним задацима и
обавезама.
Предсједник удружења Марко
Тодоровић истакао је садржајне
активности Управног одбора, који
је у извјештајном периоду одржао
осам сједница. Посебна пажња
управе удружења посвећена је реализацији Плана коришћења ловишта, при чему је вођено рачуна
о популацији дивљачи која се налази у ловишту.
- Главни циљ нам мора бити
узгој и заштита дивљачи и дисциплиновано извршење лова - нагласио је Тодоровић и додао су се
редовно одвијале акције на прихрани дивљачи и изношењу хране
у ловиште, што је, како је рекао,
утицало на раст фонда дивљачи,
прије свега дивљих свиња.
Упоредо с овим активностима,
радили су и на уређењу ловно-узгојних и ловно-техничких објека-

Бројним активностима
чланови ЛУ "Игришта"
дали пуни допринос
заштити и узгоју дивљачи,
те изградњи ловних
објеката као својим
примарним задацима и
обавезама

ИЗБОРИ
2020. ГОДИНЕ
Редовни избори, на којима ће
бити бирани нови делегати
Скупштине и органи ЛУ "Игришта" и припадајућих ловачких
секција, биће одржани у априлу
2020. године, прецизирано је у
посебној одлуци, коју су усвојили делегати на годишњој скупштини.

та. Како је рекао Тодоровић, изграђена су четири нова хранилишта
за дивље свиње и шест солила за
срнећу дивљач, затим три високе
чеке на локацијама Јасен, Драгосавци и Горњи Залуковик, гдје је
постављена и једна аутоматска
хранилица. Такође, извођени су
радови на ловној кући у Дубрава-

ма, као и на отвореним чекама за
срнећу дивљач у рејону Грабовица. У овом периоду ловци "Игришта" завршили су и изградњу
ловачке куће на локацији Вис, као
и доградњу ловачке куће у Оберима.
У ловишту "Игришта", које се
простире на око 23.000 хектара,
преовладавају дивље свиње и срнећа дивљач. Плато општине Власеница настањен је и мрким
медвједом, тако да у овом удружењу имају озбиљне планове у погледу комерцијалног лова. Како је
речено на скупштини, у наредном
периоду биће установљено заштићено подручје ловишта за узгој и
комерцијални лов. С тим циљем
биће одобрен одстрел једног медвједа, те по три вепра, вука и срндаћа.
Све одлуке делегати
Скупштине донијели
једногласно

Успјешан рад "Игришта" препознала је и локална самоуправа.
Начелник општине Власеница
Мирослав Краљевић, велики љубитељ лова и природе, налази се
на челу Скупштине ловачког удружења.

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
БИЋЕ УСТАНОВЉЕНО
ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ
ЛОВИШТА ЗА УЗГОЈ И
КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ
- И ова сједница је показала
наше јединство и снагу. Свих седам тачака дневног реда је једногласно усвојено, што је
показатељ у ком правцу се креће
ово ловачко удружење - истиче
Краљевић.
Он каже да су делегати, који
су се у пуном броју одазвали сједници Скупштине, на изузетно
транспарентан начин имали прилику да се упознају са цјелокупним радом ЛУ "Игришта", које је
финансијски стабилно и чији
ловци газдују и управљају ловиштем у складу са законским прописима.
- Очигледно, година иза нас
је примјер добре праксе, а надам
се да ће будући период бити још
успјешнији. Задовољство је нас и
генерација које долазе да оставимо уређено ловиште, да се поштује ловачки кодекс и да
имамо задовољне ловце - рекао
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Радно предсједништво удружења са начелником
општине Мирославом Краљевићем на челу
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ШТА ЈЕ УРАЂЕНО
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

4

нова хранилишта за дивље свиње

6

солила за срнећу дивљач

3

високе чеке на локацијама Јасен,
Драгосавци и Горњи Залуковик

1

кућа изграђена, једна дограђена

1

аутоматска хранилица

Учесници годишње скупштине ЛУ "Игришта"

ЗАХВАЛНОСТ
СПОНЗОРИМА
И ДОНАТОРИМА
Након сједнице Скупштине руководство ЛУ "Игришта", поред делегата, приуштило је дружење са
спонзорима и донаторима који су помогли у организацији недавне ловачке вечери, која је, како је
оцијењено, била једна од најуспјешнијих које су
одржане посљедњих година у Власеници. Том
приликом, уз ријечи захвалности, представницима
свих донатора и спонзора уручена су посебна
признања.

је Краљевић додајући да ЛУ
"Игришта" заиста израста у једно од најквалитетнијих у
Републици Српској.
Поручио је да ће
СЕЗОНА
општина
Власеница и
ЛОВА НА
локална управа, и поСРНЕЋУ
ред великог оптереДИВЉАЧ
ћења
и дугова у свом
ПОЧИЊЕ 15.
буџету, наставити да
ЈУНА
подржавају активности
удружења.
Краљевић је посебно задовољан сарадњом са руководством
Ловачког савеза Републике Српске
и ресорним министарством, односно Владом Српске.
- Уз помоћ ЛСРС и Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде реализовали
смо значајне пројекте за наше
ловачко удружење - каже Краљевић додајући да је веома важан
договор који имају са челним
људима савеза и ресорног
министарства.
Иначе, рад ЛУ "Игришта" био
је и под лупом надлежних инспекцијских органа. У протеклих
годину извршен је инспекцијски
преглед од стране републичког
инспектора за ловство који током три контроле није констатовао ниједну примједбу.
Календаром лова предвиђено је да ловна сезона на срнећу
дивљач траје од 15. јуна до 8. септембра. Зец ће бити ловљен од 5.
октобра до 1. децембра, док ће
лов на дивљу свињу почети 13.
октобра и трајати до 15. јануара
2020. године. Медвједа ће ловити искључиво у комерцијалне
сврхе, а поред комерцијалног лова, предвиђен је лов вука и у организованој хајци.
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ПИШЕ: ВОЈО СТЈЕПАНОВИЋ

lovacken@gmail.com

Управни одбор

обојски хотел
"Парк" био је
простор у којем
је
засједала
Скупштина добојских ловаца.
Сједница је имала радни и изборни карактер. У првом дијелу
усвојени су извјештаји о раду
органа и тијела Ловачког удружења "Фазан" те донесено неколико важних одлука, а свакако
најважнија је да ће Ведран Божичковић на челу удружења
провести још један мандат.
За њега је гласало 29, од 32
присутна делегата, који су били
задовољни радом и оствареним
резултатима у протеклом четворогодишњем мандату који заслужују сваки респект. У
ловишту је инсталирано 45
аутоматских хранилица на соларни погон, 12 хранилица за срнећу дивљач, подигнуто је 58
високих чека, 12 осматрачница и
шест савремених затворених чека, а на Озрену је саграђен савремен ловачки дом. Поводом 70
година постојања друштва
штампана је "Монографија добојског ловства", остварена изванредна сарадња са Ловачким
савезом Српске и ресорним министарством у Влади Републике
Српске. Ово су само најзначајнији резултати који потврђују да је
газдовано домаћински и улагано у ловиште, па отуда и не чуди
што је извјештај прихваћен без
нарочите расправе и примједби.
Нови-стари предсједник захвалио је на великој подршци
која му је пружена са свих ловних ревира: Требаве, Озрена, Вучијака и Крњина.
- Велика подршка налаже и
велику одговорност, али обећавам да ћу са колегама ловцима
оправдати указано повјерење рекао је Божичковић.

Делегати Скупштине ЛУ "Фазан"
изабрали су 13 чланова Управног
одбора, а чине га: са Ловног ревира Крњин - Ведран Божичковић, Славко Јовичић и Синиша
Божичковић; са Вучијака - Драго
Башић и Ђорђо Дујаковић; са
Требаве - Милојко Стојановић,
Михајло Марковић, Тодор Петровић и Дејан Прешић и с
Озрена - Душко Лазаревић, Обрад Симић, Драган Девић и Саво
Недић.

Д

ОХРАБРУЈУ РЕЗУЛТАТИ
ФАЗАНЕРИЈЕ У ПРВА ТРИ
МЈЕСЕЦА ОВЕ ГОДИНЕ
И резултати одстрела у протеклој години потврђују да су
добојски ловци више унијели
него што су изнијели из ловишта и да им одстрел није био
приоритет. Од 193 грла срнеће
дивљачи планирана за одстрел,
одстријељено је само стотину
срндаћа, док је план приближно
испуњен код одсрела дивљих
свиња. Наиме, било је планирано 108, а одстријељена су 102

Делегати Скупштине
без дилема

Бројни ловно-технички
и ловно-узгојни објекти
у ловишту потврђују
домаћинско пословање
у протеклом мандатном
периоду

Предсједник,
секретар и
главни
лововођа
добојских
ловаца

Трећи
мандат
Божичковићу
Дружење ловаца
након успјешно
завршене Скупштине
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У Добоју засједала Скупштина
Ловачког удружења "Фазан"
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Признање
Томићу
Одлуком Управног одбора
посебно признање додијељено је досадашњем предсједнику Скупштине Милораду
Томићу, који је ову функцију
обављао у два протекла мандата.
У образложењу стоји да је
Томић један од најстаријих
ловаца са Ловног ревира
Требава, али и у Ловачком
удружењу "Фазан".
Иако у поодмаклим годинама, предсједавао је Скупштином веома успјешно, а својим
ауторитетом дао је велики
допринос у очувању јединства и добрих међуљудских
односа у удружењу.
Признање му је уручио предсједник удружења Ведран Божичковић.

45

нових технолошких
примјерка ове дивљапроцеса, тако да у овој
чи. Одстрел остале диаутоматских
години купци могу рављачи реализован је у
хранилица на
чунати на фазане ексдалеко мањим проценсоларни погон
тра квалитета.
тима; фазана свега 39
Осим именовања Боодсто од плана, зеца 34, а
жичковића на чело
дивље патке 15 процеудружења, за секретаната. Када је чланство у
ра је изабран Драго Бапитању, с правом се
хранилица
шић из Ловачке
може констатовати да
за срнећу
секције Подновље, а
дивљач
и даље влада интересодужност главног лововање за лов. Током провође и даље ће обављати
текле године примљено је
Душко Лазаревић из сек30 приправника, тако да
ције "РУЈ" Пакленица.
добојско Ловачко удруПредсједник Скупштижење "Фазан” броји
не у наредном мандат894 члана, међу којима
високих
ном периоду биће
је 200 почасних, 27 зачека
Зоран Петрић из Осјеслужних и 40 чланова
чана, а потпредсједници
подмлатка.
Бранислав Жилић из
Истина, било је и поЛипца и Ђорђо Васиљетешкоћа, посебно када
вић из Велике Буковије у питању рад фазанеце.
рије. Велика поплава
осматрачница
За чланове Надзорприје пет година у потног одбора изабрани
пуности је уништила и
су: Славко Ковачевић из
објекте и матично јато, а
ЛС Подновље, Жељко Ранакон што је санирана
дишковић из ЛС Љескоштета, забиљежен је веве Воде и Спасоје Пејић
лики број угинућа фаиз ЛС Кожухе. Радован
занских пилића. Ово је
савремених
Цвијановић из Осојниосновни разлог што је
затворених
це
обављаће дужност
фазанерија прошлу гочека
дисциплинског тужиодину завршила са поца, а замјеник му је Радословним губитком.
слав Тодоровић из Станова.
Међутим, већ у прва три
мјесеца ове године ситуација се Предсједник Дисциплинског супоправила захваљујући промје- да је Слободан Лазаревић из
ни начина исхране и примјени Осјечана, замјеник предсједника

12

"ФАЗАН" БРОЈИ
894 ЧЛАНА
је Слободан Нешковић из Бољанића, а чланови су Мехмед
Трњанин из Которског и Радослав Дејановић из Мајевца.

58

12
6

Ловачки дом на Озрену
понос свих чланова "Фазана"
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Преовладавају коке
у омјеру 3:1, јер желимо
да се након парења
излегу млади фазански
пилићи који ће бити
спремни за наставак
репродукције и јесењи
одстрел, рекао Савановић

1.996 хектара комерцијалног ловишта којим газдује Шумска управа Србац. Посједујемо ловну
основу за наредних десет година,
календар лова и сва друга потребна документа за које је сагласност
стигла од ресорног министарства
у Влади Републике Српске и Ловачког савеза Републике Српске рекао је Савановић и додао да су
поред фазанске дивљачи набављене и аутоматске хранилице, те
да су постављене камере у ловишту које ће криволов свести на
минимум.

ПИШЕ: ДЕЈАН ЈОВИЧИЋ

lovacken@gmail.com

овачко удружење
"Срна" из Српца организовало је акцију уношења 300
одраслих расплодних кока и мужјака
фазана у ловиште, а
њихова вриједност износи око
6.500.
Предсједник удружења Горан
Савановић истиче да су фазани врхунског квалитета и додаје да је
акцију спровела стручна служба
удружења и десетак ловаца.
- Преовладавају коке у омјеру
3:1, јер желимо да се након парења
излегу млади фазански пилићи
који ће бити спремни за наставак
репродукције и јесењи одстрел.
Одабране су у цијелом ловишту
најбоље локације које ће омогућити мирно и безбједно лежење младих фазана - рекао је Савановић и
додао да је прије уношења фазана
ловиште очишћено од предатора.
Упоредо са овом активности,
одржана је и годишња скупштина
удружења на којој су делегати једногласно усвојили извјештај о раду и финансијском пословању за
прошлу и план рада и финансијски план за ову годину, што је детаљно образложио Савановић.
- Наше Удружење газдује на
25.659 хектара и уз то користи

Л

НАБАВЉЕНЕ КАМЕРЕ И
АУТОМАТСКЕ ХРАНИЛИЦЕ

Успјешна година иза Ловачког
удружења "Срна" из Српца

Ловиште
богатије за
300 фазана

Капитални улов на платоу Мањаче

Видовић одстријелио
"златног" медвједа
Никола Видовић дуго ће памтити једну априлску вече у којој
му се остварио дуго сањани сан на платоу Мањаче одстријелио
је медвједа капиталца, оцијењеног са 355 ЦИЦ бодова.
Срећни стријелац дуго се
припремао за овај подухват, ступио у контакт са представницима Ловачког удружења "Мањача"
из Стричића, који су беспријекорно организовали лов.
Стручна служба и ловочувар
овог удружења претходно су
пратили дешавања у ловишту и

мрциништима, те знали куда се
медо креће.
Одлазак на једну од изузетно
уређених затворених чека био је
нешто прије 18 часова, а није
прошло много времена када су
се на мрциништу појавила три
медвједа мање капиталне вриједности.
Видовић је био стрпљив и чекао капиталца.
Дочекао га је око 21 час, одлучио је да пуца, а за одстрел му
је био довољан само један метак.

Укупан приход удружења у
прошлој години износио је
109.743 КМ , што је за седам одсто
више него у 2017. године, те да у
структури прихода чланарина
износи око 50 одсто. Укупни расходи су износили 108.607 КМ, тако да је забиљежен позитиван
финансијски резултат од 1.136
КМ, уз напомену да су све обавезе плаћене и да нема дуга ни према коме.
Скупштини је као гост присуствовао начелник општине Србац Млађан Драгосављевић, који
је похвалио добру сарадњу удружења и општинске управе и обећао да ће подржати иницијативу
да се у Српцу изгради Ловачки
дом.
Предсједник
Скупштине
удружења Горан Татић на крају
сједнице уручио је бившем секретару овог удружења и доајену србачког ловства Арсену Јовичићу
златни ловачки орден Ловачког
савеза Републике Српске за изузетно залагање и допринос у развоју ловства.
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Друштво
мање-више исто
сваке године

Дружење ловаца
у Каракају

29

штили лијепо дружење.
Из Зворника су на овај својевр
сни скуп стигли Мићо Ерић, Ненад
Викић и Јован Шарац, из сусјед
ног Челопека били су Станислав
Ерић те Драган и Мићо Васиље
вић, из Шетића је дошао Вајо То
имић, из насеља Улице Неђо
Остојић, а из Грбаваца Стево Јо
кић. Рајо Ђукић и Драго Крстић
стигли су из Китовница, док је
Милан Савић дошао из Локања,
једног од најудаљенијих села у
зворничкој општини.

ВИДОВИЋ: СРЦЕ МИ ЈЕ
ПУНО КАД ВИДИМ
ДУГОГОДИШЊЕ
ПРИЈАТЕЉЕ

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

У

приобаљу Дрине, по
себно међу ловачком
популацијом, име Боже
Видовића из Малеши
ћа одмах буди асоција
цију на човјека који воли друштво
и чија је љубав према лову и при
роди годинама проткана несебич
ним ангажовањем на заштити и
чувању дивљачи.
Овај шездесетпетогодишњак
лов сматра истинским хобијем, ко
ји му пружа задовољство, јер, како
каже, са својим колегама у приро
ди се најбоље осјећа.

Код Боже на
паприкаш

Посљедњих пет година, откако је постао заслужни
ловац, Божо једном годишње окупља пријатеље
у свом некада познатом угоститељском објекту гдје
евоцирају успомене на лијепа времена

Посљедњих пет година, отка
ко је постао заслужни ловац, Божо
редовно једном годишње, у свом
некада познатом угоститељском

објекту у Каракају, окупља прија
теље да би уз ловачке специјали
тете, који су својствени овом
дугогодишњем угоститељу, приу

дан број дивљачи. Наш циљ коме
годинама тежимо и у духу кога се
ипонашамоједаувијекуловиште
више унесемо дивљачи, него што
из њега изловимо  каже први чо
вјекудружењаРадеСтевић, нагла
шавајући да минула зима и ниске
температуре нису оставиле веће
посљедицепозаштићенудивљач.

ГлавнилововођауЛУ"Соко" Ми
лан Стјепановић каже да је акција
пребројавања веома значајна, јер
сенаовајначинутврђујебројност
дивљачи у ловишту, односно број
ловнихданаупредстојећојсезони.
 На основу акције пребројавања
дивљачи, правимо ловну карту и
календар лова колико ће се лови

Да угођај буде потпун, потру
дио се својим присуством и Здрав
ко Илић, члан Управног одбора
Ловачког савеза Републике Срп
ске.
 Срце ми је пуно кадa сам са
својим дугогодишњим пријате
љима. Све нас везује истинска љу
бав према лову и добром дружењу
 прича са пуно узбуђења Божо,
који је и предсједник Ловачке сек
ције Зворник, најбројније у ЛУ
"Вукови са Дрине" у Зворнику.
У више од двије и по деценије
ловачком стажу Божо се истицао
својим радом на унапређењу лов
ства, посебно на плану заштите и
узгоја дивљачи и изградњи ловно
узгојних и ловнотехничких обје
ката.
М. Л.

Инвентурисање
ловишта у регији Бирач

"Соко"
пребројао
дивљач

У ловачким удружењима регије
Бирач успјешно је завршено про
љећно пребројавање дивљачи.
Инвентурисање ловног подручја,
које је предуслов доброг газдова
ња и коришћења дивљачи, пред
предстојећу ловну сезону, међу
2.200 ловаца ове регије, био је је
дан је од најважнијих задатака.
Ловачкоудружење"Соко" изКо
злука акцију пребројавања ди
вљачи, у којој је учествовало око
160 ловаца, организовало је на
три локације.
 Резултати пребројавања пока
зали су да у ловишту имамо зави

типојединеврстедивљачи наво
ди Стјепановић.
Ако је судити по резултатима
пребројавања козлучки ловци
преднареднусезону, кадјеупита
њуплеменитадивљач, располажу
са око 450 јединки фазана, затим
око 980 зечева и око 300 грла ср
неће дивљачи.
М. Л.
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Успјешне три скупштине у једном дану ЛУ "Семберија"
Василије Савић
још четири године
предсједник ЛУ
"Семберија"

једнако успјешне као и изборна. У
току редовне скупштине једногласно су усвојени извјештај о раду органа
удружења,
извјештај
надзорног одбора и финансијски
извјештај за 2018. годину, пајеконстатовано да је удружење пословало позитивно за износ од 118.752
марака.

ПРЕДСЈЕДНИК ЛС РС
ДОБИО ТИТУЛУ ПОЧАСНОГ
ЛОВЦА "СЕМБЕРИЈЕ"

Савић остаје на
челу удружења
Присуство свих делегата
потврдило је слогу и снагу
која влада у удружењу, а
остварени резултати били
су довољан доказ да сви
присутни једногласно
подрже људе који су и
до сада били први
међу једнаким

ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@glassrpske.com
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асилије Савић и даље ће бити на челу
Ловачкогудружења
"Семберија", афункцију предсједника
Скупштине обављаће први човјек Бијељине Мићо
Мићић, одлучено је на изборној
скупштиниудружењакојајеодржана 18. априла.
Присуство свих делегата потврдило је слогу и снагу која влада у
удружењу, а резултати на узгоју и
заштити дивљачи, као и изградњи
ловно-техничких објеката били су
довољандоказдасвиприсутниједногласно подрже људе који су и до
сада били први међу једнаким.
Истог дана одржане су и редовна и свечана скупштина, што је заиста раритет, али су и оне биле

Предсједник
ЛС РС Саво
Минић уручио
признања
заслужним

Прошла година остаће запамћена по радовима и улагањима у
ловиште. Изграђено је више од 100
високих чека, исто толико солила,
изграђена су нова прихватилишта
за фазанску дивљач у која је унесено 5.500 комада "свјеже крви". Изграђене су нове волијере на
фазанерији, а сами објекат фазанерије је реновиран и проширен. Купљене су и три ловачке куће уз
помоћ матичних ловаца у ловачким
секцијама Љељенча, Дворови и
Амајлије.
На свечану скупштину која је
уприличена у свечаном салону "Монако" позвани су сарадници, побратими, те висока делегација на челу
са предсједником ЛС РС Савом Минићем. Он је нагласио да "Семберија" као друго најбројније удружење
може бити узор многима. Њему је
овом приликом додијељено и признањезапочасногчлана"Семберије", а исто су добили и Миланка
Јовановић, Живојин Лазић, Владо
Симић, Мустафа Јахић, Илија Пурић,
Петар Станивуковић, Бранислав
Бабић, Золика Бали, Пеђа Вуколић,
Бранислав Берић, Драган Павловић, Марко Тодоровић, Драгољуб
Јевтић, Младен Голић, Златко Корен
и Мирослав Краљевић.
Заслужни ловци постали су
Цвијетин Зарић из Амајлија, Цвијетин Панић и Душан Обреновић из
Сувог Поља, Неђо Р. Василић из Доње Чађавице, Ђорђо Јовановић из
Сувог Поља, Драган Ерић из Батковића и Васо Шкорић из Вршана.

Удружење богатије за
све више припадница
љепшег пола

Све одлуке скупштина
донијела једногласно

април/мај 2019.
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Ловци из Лопара много раде, али знају и да уживају
Ловци секције
Бусија са гостима
из удружења и
окружења

Традиционално
дружење на Бусији

Ловна јединица Бусија
опет је прича за себе,
јер њен предсједник
Станко Секулић и лововођа
Душан Јовановић увијек
дају примјер другима како
треба да се понашају
ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@gmail.com
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овачко удружење
"Мајевица" из Лопара свакако спада међу уређенија
удружења, а богатство дивљачи
је резултат доброг рада и односа према природи.
Ловна јединица Бусија опет је
прича за себе, јер њен предсјед-

ник Станко Секулић и лововођа
Душан Јовановић увијек дају
примјер другима како треба да
се понашају. Скоро цијело ловиште, о којем се брину ловци Бусије је у рејону високих шума,
почевши од Дебеле Липе, Драгановца па преко Бусије. Вођени
искуством других удружења да
су дивље свиње врло вјерне станишту у којем се редовно износи
храна, већ неколико година су у
функцији аутоматске хранилице
и њихов број се стално повећава.
Вриједни домаћини засијавају,
њиве које су у вријеме зрења кукуруза, а и касније често посјећене. У зимским лововима дивље
свиње се плански одстрељују и
као резултат тога је све већа
бројност ове дивљачи у ловишту.
Много тога урађено је и када је
у питању путна инфраструктура,

јер каљаве шумске путеве полако
замјењују модерни, а уколико успије иницијатива за изградњу туристичког комплекса тик уз
ловачку кућу, биће то додатни
плус за све који гравитирају ка
овом дијелу Мајевице.

ШУМСКЕ ПУТЕВЕ ПОЛАКО
ЗАМЈЕЊУЈУ МОДЕРНИ
Када се одмарају од радова и у
току ловостаја чланови ове ловне
регије већ традиционално на Велики петак организују дружење, којем
присуствују представници ловаца
из цијеле регије Семберија и Мајевица, општински руководиоци,
представници полиције са којима
ловци имају изузетну сарадњу... Ове
године и вријеме се побринуло да
све буде у најбољем реду, па су сви

Скупштина
протекла по плану
Редовна сједница Скупштине мајевичких ловаца одржана је половином априла, а 45 присутних
од 49 чланова сагласили су се у
вези са свим извјештајима, као и
плановима за будућност. Када је
тако, све је завршено врло брзо,
без непотребних дискусија и нејасноћа, а предсједник "Мајевице"
Јовица Глигић нагласио је да
удружење тренутно броји 493
члана, међу којима су 42 заслужни ловци, осам приправника и
шест чланова ловачког подмлатка. "Мајевица" је израдила ловнопривредну основу за период
2018-2028, која је и одобрена од
ресорног министарства. У периоду између двије сједнице Скупштине, Управни одбор је засједао
13 пута, гдје је планирао, надгледао и извршавао обавезе реализације ловно-привредне основе
и годишњег плана газдовања.

гости уживали у зеленом окружењу,
људовању, ићу и пићу.

Редовна сједница Скупштине Ловачког удружења "Црњелово"

Све више фазана, обустава лова на зечеве
У протеклој години у потпуности је реализован план уноса фазанске дивљачи, а што због тога,
што због повољних временских
услова ова дивљач је све бројнија у
ловишту, којим газдује Ловачког
удружења "Црњелово".
Закључено је ово на редовној
сједници Скупштине удружења које ће ове године прославити 25. рођендан. Такође, делегати су
донијели одлуку да због стагнирања зечије популације ове ловне сезоне не буде лова на ту дивљач.
Смањење бројности предатора спада у редовне активности, тако да су
поред лисица у претходном перио-

ду одстријељена и два шакала.
Чланови највишег тијела
удружења имали су детаљан

увид у финансијски извјештај за
2018. годину, а предсједник Живојин Лазић упознао их је да су

све обавезе удружења према Ловачком савезу РС и ресорном министарству измирене на вријеме.
Додао је да удружење има одличну сарадњу са околним удружењима, али и оним удаљеним, те
да је путем конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде добило надзорне
камере, хранилице за дивљач, те
фазанске пилиће. По завршетку
сједнице Скупштине организовано је дружење уз заједнички ручак, на којем су присуствовале
делегације побратима из Јамене,
Дворова и Забрђа.
М. Б.
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У осам деценија живота
овог Зворничанина сабрало
се скоро 55 година
ловачког стажа
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com
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Сусрет са доајеном ловства у
приобаљу Дрине Мићом Ерићем

Какав
ловац,
такав
газда у
кући

авне 1963. године, то
ком студија на Шу
марском факултету у
Београду, ловачки ис
пит је положио Мићо
Ерић из Зворника. С обзиром на то
да је одмах по завршетку факулте
та отишао на одслужење војног
рока, двије године касније почео је
да се бави ловом.
Животни позив и ловство код
јунака ове приче практично су се
преплитали цијели период и има
ли исти циљ  да заштите природу
и дивљач у њој. Мићо је од 2003.
године у пензији, али је и данас, на
крају осме деценије, активан у ло
ву.
У посљедњих пет и по децени
ја историја лова у приобаљу Дри
не, без сумње, умногоме је у вези
са именом овог угледног старине.
Од самог почетка, каже, радио је
на организацији и уређењу нор
мативних прописа, али и јачању и
омасовљењу ловачких органи
зација на овом подручју.
Својевремено урадио је
планове газдовања и лов
И ДАН-ДАНАС
них основа за ловишта
ИДЕ У ЛОВ СА
зворничких ловаца, те су
КОЛЕГАМА
сједног ловачког удруже
ња "Соко" из Козлука, а
учествовао је у изради ових
важних докумената и за ЛУ
"Бишина" у Шековићима.
За себе каже да му одстрел ди
вљачи никада није био суштина
бављења ловом.
 Читав живот сам се прак
Четири мандата
тично бавио заштитом и узго
на челу удружења
јем дивљачи и мој ловачки
стаж је био усмјерен у том
Мићо Ерић је 24 године био
правцу  набавка дивљачи, уз
управник Шумске управе у Зворгој, обезбјеђење средстава за
нику, пет година инспектор шуисхрану, побољшање стања у
марства и ловства и девет
година старјешина општинских
ловишту. Бављење ловом 
органа управе у Зворнику. На
спорта и дружења ради и очу
челу зворничког ловачког удрување природе двије су ствари
жења провео је 16 година, а једкоје су ме опредијелиле за лов.
но вријеме радио је и на
Поред тога и мој задатак као
пословима секретара у ЛУ "Вууправника Шумске управе је
кови са Дрине".
био да обезбиједим да шума бу
Такође, око три деценије Ерић је
де оно што јесте, а она то не мо
био
члан Комисије за полагање
же бити без дивљачи, јер је шума
ловачких испита у овдашња два
заједница биљака и животиња
удружења "Вукови са Дрине" и
на одређеном подручју. Шума је
"Соко" из Козлука. Каже да од
празна, практично мртва без ди
садашњих 650 ловаца на подвљачи. Мој мото бављења ловом
ручју града Зворника, око 400 су
је и био да обезбиједим заштиту
били његови ученици, односно
и да шума буде то у правом сми
постали ловци за вријеме док је
слу те ријечи  с поносом истиче
он био у Комисији за полагање
Ерић, подсјећајући на податак да
ловачких испита.
је за вријеме док се налазио на

челу Шумске управе у Зворнику
на овом подручју пошумљено
око 1.800 хектара!
Када је лов у питању, углавном
је ловио зеца, фазана и срндаћа,
али и то је било зарад дружења. То
је, каже, лов у покрету, лов са пси
ма и нема сједења и чекања, као
што је случај кад се лови дивља
свиња, због чега практично на ову
врсту дивљачи никад није ишао.
 То је статичан лов, гдје стари
ји ловци сједе и чекају на чекама.
Осим тога, дивља свиња се лови у
касну јесен и током зимског пери
ода, а то је вријеме кад на чеки сје
диш, а ноге су ти у снијегу, па ја
нисам никад био расположен за
тако нешто  кроз смијех појашња
ва Ерић.
Додаје да се, у шуми, током ло
ва, никад није нашао у опасној си
туацији, али се сјећа да је покојном
Угљеши Данојловићу вепар разде
рао бутину. Није био обазрив, при
шао је рањеној животињи, која га
је закачила кљовама, да би га спа

сили ловци који су се ту затекли.
Ловци воле да се шале, па и
Мићо препричава као анегдоту
згоду када је један млади ловац
"мангуп" успио да превари стари
јег колегу и да га убиједи да је ви
дио мечку са два мечета, иако у
зимско вријеме њих није било у
ловишту.

ПОНОСАН НА
ПРИЈАТЕЉСТВА СА
ЧЛАНОВИМА ДРУГИХ
УДРУЖЕЊА
 Тај наш старији ловац и није
видио баш најбоље, али је ипак
повјеровао да је видио мечку и
онда је то причао колегама у
удружењу. Кад смо ми рекли да
лаже, јер у то вријеме мечка не
хода, услиједио је вербални, соч
ни напад на млађег колегу, а ми
смо се добро насмијали  препри
чава Мићо једну од догодовшти
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Мићо Ерић са
Добросавом
Васићем и
Миодрагом
Угљешићем

Доајен
ловства у
приобаљу
Дрине

на из богатог ловачког опуса.
Прича нам и да се некад помно
пазило на изглед ловца. Рекло би
се, какав си ловац, такав си и муж
и газда у кући.
 Да би ловац био ловцем мора
имати прописану опрему, ловачко
одијело и ловачког пса и наравно
ловачко оружје. Ловац мора стал
но мислити о свом изгледу, јер је

Златни орден
Ловачког савеза
Мићо Ерић је добитник и Златног ордена Ловачког савеза Републике Српске. Највише
одликовање уручено му је на
свечаној сједници 2004. године,
поводом десет година савеза.
Такође, за свој дугогодишњи рад
и допринос у развоју ловства у
зворничком крају, добитник је и
највиших признања ЛУ "Вукови
са Дрине".

он представник свог друштва, ко
је газдује на одређеном простору,
једном ријечју треба да буде угле
дан у ловишту  казује Ерић.
Оно што Мићо посебно истиче
јесу велика пријатељства са лов
цима из других удружења. Како
каже наш саговорник, код ове по
пулације правило је да се прија
тељство гради од првог дана
бављења ловом, а нестаје кад пре
станеш бити ловац, што је, вели
Мићо, обично оног тренутка када
се душа пресели на други свијет.
Чланови ЛУ "Вукови са Дри
не" више од четири деценије са
рађују са ловцима из Богатића у
Мачви. Та сарадња је резултовала
и братимљењем два удружења.
Управо је Мићо један од утемељи
вача ове сарадње. Није, истина,
био на братимљењу, али је, каже,
редовно касније присуствовао
овом заједничком дружењу.
 Ми смо такви пријатељи да
једни са другима дије
лимо и радост и жа

Почасни члан
три удружења
Мало који ловац на овим просторима може да се похвали
биографијом какву има Мићо. У
три ловачка удружења у регији
Бирач има статус почасног члана. Поред матичног удружења у
Зворнику, Ерић је с посебним
привилегијама и у ловачким
удружењима у Козлуку и Шековићима.

лост. Поготово је наша сарадња
блиска са ловцима из секције Глу
шци, тако да су нека од наших при
јатељстава прерасла и у кумства 
каже Ерић и додаје да су у оваквим
сусретима неизбјежни мачванска
погача с једне, а ловачки папри
каш и љута шљивовица, с друге
стране.
И данас, на прагу девете деце
Живот посветио
лову и природи

није Мићо излази у ловиште. Најче
шће лови у атару села Горњи Грбав
ци, у групи са својим дугогодишњим
пријатељима Стевом Јокићем, Јова
ном Шарцем, Драгом Крстићем, Не
надом Викићем, Миком Рикићем и
Рајом Ђукићем.
Посљедњих осам година је са
својим вјерним пратиоцем, бре
тонцем Бадијем. Без доброг пса,
каже, нема ни успјешног лова. Нај
више је волио да поред себе има
птичаре, јер је углавном ловио ни
ску дивљач.
Старог ловца радује да се фонд
срнеће дивљачи у зворничком ло
вишту, који је усљед ратних дејста
ва у БиХ био десеткован, опоравља
и да ће се врло брзо приближити
стању од прије 1992. године. Фа
занску дивљач редовно уносе у ло
виште, док забрињава бројност
зечије популације. Због стагнаци
је ове врсте дивљачи посљедње
три године чланови ЛУ "Вукови с
Дрине" увели су мораторијум на
лов зеца. Младим ловцима пору
чује да код полагања ловачког ис
пита добро науче све о дивљачи.
Такође, напомиње да треба бити
ловац не меса, односно одстрела,
него спорта ради.
 Ако неко хоће бити ловац за
то да нешто одстријели, он неће би
ти ни ловац ни добар човјек. Добар
ловац је и добар човјек, а добар чо
вјек неће се бавити криволовом.
Код правих ловаца одстрел треба
да буде на посљедњем, а узгој, за
штита и очување дивљачи на пр
вом мјесту  поручује Мићо Ерић,
доајен ловства у приобаљу Дрине,
који ће управо овог 11. јуна просла
вити 80. рођендан.
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Савезна изложба
паса у етно-селу
Станишићи

Љепотани
привукли
МНОГО
ПАЖЊЕ

Највећи међународни успјех
кинолога из Републике Српске

Арго други
у Словачкој
Ово је доказ да је
кинологија код нас у
успону и да има правих,
истинских кинолога и
љубитеља паса на
нашим просторима,
истиче поносни власник
Миле Бундало
ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

П

ас Арго власника
Миле Бундала из Козарске Дубице освојио је друго мјесто на
годишњој свјетској
клупској изложби
словачких копова која је одржана у
словачком граду Зволену. На овој
престижној манифестацији представљен je 121 пас из осам земаља,
а први пут су учествовали и одгајивачи из БиХ.
Арго је тако званично постао

други млади мужјак на свијету у
екстеријеру. Овакав успјех на тако
јаким манифестацијама у шестој
ФЦИ групи прије Бундала и његовог пса није достигао нико са простора Балкана.
- Ово је доказ да је кинологија
код нас у успону и да има правих,
истинских кинолога и љубитеља
паса на нашим просторима - истиче поносни власник.Облачан и прохладан дан ишао је наруку
излагачима да што боље презентују своје псе. Изузетно јаку конкуренцију чинио је пријављен 121 пас у
конкуренцији оба пола, подијељени у пет разреда, из Словачке, Чешке, Румуније, Хрватске, БиХ и
Србије. Највећи број пријављених
паса био је у разреду младих, гдје је
била и најјача конкуренција. Крајње професионално суђење уз обавезно мјерење и детаљно
образлагање сваког пса до најситнијег детаља, никога од присутних
није оставило равнодушним. Ипак,
дошао је тренутак да судије прогла-

се најбољег међу најбољима. Ове
године то је постао пас Јоло Џуношај који је побиједио у разреду
шампиона и понио титулу најљепшег пса изложбе.
Осим награде, Бундало је успио
да се договори о клупској изложби
словачких копова која ће бити одржана у Козарској Дубици посљедњег дана августа.
- Главни судија биће једно од
најпризнатијих имена у области познавања ове расе, предсједник клуба из Словачке Фратишек Хомола.
Планиран је долазак званичне
делегације из ове земље, а манифестацију би требало да отвори амбасадор Словачке у БиХ. Очекујем
излагаче из више земаља свијета.
Истог дана одржаћемо и промоцију књиге "Словенску копов" аутора
Фратишека Хомоле - рекао је Бундало који је предсједник клуба словачких копова у БиХ.

АРГО ЗВАНИЧНО
ПОСТАО ДРУГИ МЛАДИ
МУЖЈАК НА СВИЈЕТУ
У ЕКСТЕРИЈЕРУ
Клуб је за кратко вријеме остварио завидне резултате у земљи и
иностранству. Његовим личним залагањем, али и свих љубитеља ове
расе паса, настоји се побољшати
квалитет словачких копова код нас,
превасходно остваривањем сарадње са матичном земљом, чиме је
олакшано усклађивање са европским стандардима у овој области.

На 19. савезну изложбу паса
у етно-селу Станишићи изведено је више од250 паса 56 раса, а подмлађено руководство
Кинолошког удружења Семберија са предсједником Савом Попићем и овај пут било
је на висини задатка.
Пространи травнати терени
са пратећом инфраструктуром учинили су пријатнимборавак излагачима, којих је
било из цијеле БиХ и земаља у
окружењу, али и бројној публици која до сада није виђена
на изложбама паса.
Током оцјењивања паса највеће занимање је било око
ринга гдје су оцјењивани гоничи. Ништа чудно јер је Семберија позната баш по
гоничима, али и другим врстама ловних паса.
Судија Предраг Узелац детаљно је образложио оцјену и
рангирање сваког пса, што је
била корисна врста едукације
за посматраче.
И у другим ринговима је било врло живо,нијансе су одлучивале ко је побједник.
Манифестација "Дијете и пас"
ће остати забиљежена као догађај са највише аплауза и бодрења, а слика у прилогу
говори о томе.
За све побједнике у свим такмичарским категоријама организатори су обезбиједили
квалитетне пехаре и врхунску
храну за псе.
М. Б.
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Међународна изложба паса "ЦАЦИБ Зворник 2019"

Такмичење највишег
свјетског ранга

На изложбеном простору,
пред близу 1.500
посјетилаца, представило
се око 300 разних паса чији
су излагачи стигли из
седам земаља региона
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

званредан кинолошкидогађајуприличен је у Зворнику у
оквиру Друге међународнеизложбепасасвихрасакојује26.
маја организовало
Регионално кинолошко удружење
"Канис".
На изложбеном простору, на
градскојплажи, исподмостаКраља
Александра Првог Карађорђевића,
представило се око 300 разних паса из седам земаља региона који су
се такмичили у 10 ФЦИ категорија.
Другу годину заредом Зворник се
налази на мапи градова у којима се
организујеинтернационалнаизложба највишег свјетског ранга, с обзиром на то да се овакве
манифестације одржавају у највећим европскимпрестоницама- Москви, Берлину, Паризу, Београду...
Међународну изложбу паса,
предоко1.500 посјетилацаиљубитеља ових племенитих животиња,
отвориојезамјеникградоначелника Зворника Бојан Ивановић, а
предсједник "Каниса" Владимир
Стевановићистакаоједасуприпреме за организацију почеле још у
септембру прошле године, те изразио захвалност Градској управи у
Зворникунанесебичнојподршции
разумијевању за организацију једног оваквог међународног такмичења.
- ИмамоизлагачеизСрбије, Црне Горе, Хрватске, Мађарске, Румуније, Бугарске, ФБиХ и Републике
Српске, тако да је ово добра промоција не само кинологије него и ту-

И

Градском плажом
продефиловало
око 300 паса

ШАМПИОН
ИЗ ВАЉЕВА

Лејла Милић из
Младеновца са
својим љубимцем

ризма и самог града Зворника - рекао је Стевановић.
Док чекају да представе своје
љубимце, излагачинекријуодушевљење организацијом изложбе и
амбијентом у којем се она одржава.

ОДЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЈА
Кинолошки судија Адријано Кандијаш из Србије рекао је да је изложба паса одлично организована, да је био велики број паса, чиме је и конкуренција била оштрија, те да су одлично постављени и довољно пространи
рингови на веома лијепом травнатом терену.
- Све је било изузетно квалитетно и задовољство ми је било што сам судио на једној овако веома организованој манифестацији уз изузетно гостопримство домаћина - рекао је Кандијаш.

Дејан Исмић из Бијељине каже да
љубав према псима гаји од малих
ногу.
- Сада се са супругом професионално бавим одгојем паса, држимо
пансион за псе већ седам година рекао је Исмић, који је представио
француског булдога.
Наводидајесрећансапсимакоји га, како каже, никада нису издали, за разлику од људи којима се у
посљедњевријеметешкоможевјеровати и када су најозбиљнији!
Наовомтакмичењупредставило се и око 50 ловних паса, највише
гонича. Доминирали су ловци из
Зворника, Бијељине, Тузле, Братунца и других околних градова.

Златни ретривер власника Дарка
Поповића из Ваљева проглашен
је за најљепшег пса. Друго мјесто припало је псу чији је власник Јулио Ротаро из Румуније, а
треће самоједу Жељка Милића
из Младеновца.
За најљепшег младог пса проглашен је француски булдог
Ђорђа Јовановића из Шапца,
друго мјесто освојио је њемачки
шпиц Дарије Паспаљ из Бањалуке, а треће пас Пули, власника
Ђорђа Станковића из Источног
Сарајева. Најљепши пар паса ове
манифестације, по избору судија, су шарпланинци Александра
Васиљевића из Источног Сарајева. У категорији младих паса јуниора побиједио је самојед
Лејле Милић из Младеновца.
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У Добоју одржана утакмица паса птичара
Шампион и
вицешампион
са водичима
Николином
Кошчевић и
Елвиром
Велићем

У

организацији Кинолошког удружења
"Прим. др Зоран Јањушевић" из Добоја,
а по одобрењу Кинолошког савеза РепубликеСрпске, одржанајеутакмица
паса птичара, без одстрела, са додјелом међународне титуле ЦАЦТ
БиХ.
ТакмичењејеспроведенонатеренимапоредријекеБосне, удобојском насељу Руданка. На овој
својеврсној кинолошкој манифестацији учествовало је 16 паса из
Словеније, Хрватске и БиХ, колико
ихјебилоипријављеноукаталогу,
одчегаседамњемачкихоштродлаких птичара, седам краткодлаких
њемачких птичара и два епањел
бретона. Утакмица је рађена у двијебатерије(групе), апотомсучетири најбоље пласирана пса трчала
бараж за прва три мјеста. Пласман
је остварило десет паса, од чега се
њих шест пласирало у први наградни разред, четири пса у други
наградни разред, док је шест паса
остало без пласмана.
Најбољепласираниптичарбио
јепасЦЛилиодСтарогХраста, оцијењен са одличан и титулом ЦАЦТ.
Његов водич је Елвир Велић из
БиХ.

Кинолошки
празник на
обали Босне
Три најбоље
пласирана
птичара

БЕЗ ДОБРОГ ПСА
НЕМА ВАЉАНОГ ЛОВА
Друго мјесто припало је псу
РингоодПостица, чијијеводичНиколинаКошчевићизХрватске. Ион
је оцијењен одличним, а припала
му је титула РЦАЦТ.
Трећепласирани птичар био је
Пако вон Маркхвелд. Оцијењен је
са одличан, а био је други у својој
батерији. Његов водич је Андрија
Блажевић, такође из Хрватске.
Утакмицу су судиле међународне кинолошке судије Златко
Питеша из Хрватске и Ведран Божичковић из БиХ, а делегат манифестацијејебиоБориславМоравац
из Кинолошког савеза Републике Српске.

Учесници такмичења са
судијама и делегатом

Шеснаест врхунских птичара из
Словеније, Хрватске и БиХ такмичило
се у раду на терену, без одтрела

У име Ловачког удружења "Фазан" изДобоја, покровитељаовекинолошке
утакмице,
Ведран
Божичковић, предсједниковогудружења, оцијенио је да је манифестацијаималавеомајакуконкуренцију,
имајућиувидудасутакмичарипровјерениучесницисабројнихрадних
манифестација. Рад паса који је демонстриран био је за сваку похвалу,
пасупосматрачимоглидауживају.
Спонзор манифестације био је
FRENDY, произвођач хране за псе,
који је обезбиједио награде за
учеснике у виду псеће хране у
врећама. Огроман допринос је дао
и Славко Јовичић, члан Кинолошког удружења Добој, узоран одгајивач и један од најуспјешнијих
такмичара у БиХ када су у питању
радне манифестације.
Накрају, општијезакључакорганизатора и учесника да је организација оваквих такмичења
веома захтјевна, а уз то изискује и
велике финансијске издатке. Зато
је упућен апел Ловачком савезу РС
да у наредном периоду још више
пажње и средстава усмјери у
областкинологије, јерстаројеправило да без квалитетних паса
нема ваљаног лова.
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Са великом тугом обавјештавамо све ловце да је 30. јануара 2019.
године преминуо велики човјек и ловац

Напустио нас је наш добар друг и добар ловац

БОГОЉУБ
ЈЕЛИЧИЋ
1935  2019.
Био је један од оснивача ЛУ "Варда" из Рудог и надалеко познат
ловац у бившој Југославији.
Захвални чланови ЛУ "Варда" Рудо

ЗОРАН
(Миле)
ДРВЕНИЦА

Прерано нас је напустио наш друг, пријатељ и дугогодишњи члан

НОВАК
ГАЈИЛОВИЋ
1962  2019.
Његовом смрћу изгубили смо часног и вриједног ловца, друга,
љубитеља природе и дружења.

Члан нашег удружења постао је 15. јануара 1994. године и у
наредних 25 година обављао значајне дужности у удружењу
 једно вријеме био је члан Стручне службе, главни лововођа,
те потпредсједник нашег удружења.

ЛУ "Змијање" Бањалука

ЛУ "Јелен" Козарска Дубица

Ловачке редове напустио је наш дугогодишњи члан

Овим путем обавјештавамо ловачку јавност да је наше редове
напустио

РАТОМИР
ЛОШИЋ
1943  2018.

НЕБОЈША
(Милорада)
ШАКОТИЋ
1987  2019.

Почасни члан остао је у лијепом сјећању ловаца са којима се
дружио.
Вјечна му слава.

Члан је нашег удружења од 16. децембра 2000. године. Остаће нам
у сјећању као добар ловац и још бољи друг.

ЛУ "Бирач" Власеница

ЛУ "Мајевица" Лопаре
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Срнетина у умаку
Потребне
намирнице
700 грама чистог
срнећег меса од
плећке
3 главице лука
0,2 литара црног вина
600 грама димљене
сланине
250 грама гљива
0,25 литара
говеђе супе
0,2 килограма
слатког врхња
1 наранџа

Опрано месо нарезати на
комаде.
Испржити га да
добије
боју и

Хвали ловац свог пса
- Мој пас је изванредно интелигентан!
- Како знаш?
- Чим почнем припрему за пуцање, одмах
се сакрије иза дрвета.

мало омекша. Посебно
испржити лук и насјецкану сланину. Полити вином и мало прокувати.
Додати павлаку и супу и
кувати док се на згусне. У
међувремену посебно
испасирати гљиве, умије-

шати их у умак, посолити
и попаприти, додати наранџин сок и зачинско
биље. Залити срнетину и
мијешати да омекша. Зачинити према укусу и послужити уз кувани кељ и
кромпир.

- Докторе, изгледа да сам сломио
ногу - каже Марко доктору.
- То сте били у лову - примјећује доктор
како је Марко обучен.
- Сигурно сте је сломили док сте трчали
за дивљим вепром?
- Не, него док је он трчао за мном....

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.

РЈЕШЕЊЕ: С, КЕНТАКИ, СЕДАМ, МИНОЛТА, ПАНАМА, ЛИВОРНО, ХА, АР, ОГИ, ИТАКА, РУС, ГМ, ОБА, ТРАОРЕ, РА, БУРА, АТ, ИЉ, А, ВРТ, НА, А, МИРА,
КАТАР, КАЧАР, АЛ, КАБУЛ, АЛАТ, КАРАН, СЛАВЕ, Р, Ц, ПРИНОС, АС, ДАН, ТСЛ, ТАРАБА, АТА

