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Ловачки савез Републике Српске богатији за 468 нових ловаца

И министар задужио
ловачку униформу
Борис
Пашалић
на полагању
испита

17 нових
ловочувара
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са Ловачким савезом
Републике Српске, организовало је
у Бањалуци полагање за ловочуваре, а свих 17 кандидата показало је
висок ниво знања и етике из ове
области, тако да ће у наредном
периоду обављати ову дужност.

Министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Републике Српске Борис
Пашалић положио испит
у Бањалуци и постао дио
породице која броји више
од 22.000 чланова
ПИШЕ: РЕДАКЦИЈА ЛОВАЧКИХ НОВИНА

lovacken@gmail.com

M

ај, јун и јул већ
традиционално
су мјесеци у који
ма Ловачки савез
Републике Српске
организује пола
гање испита за
ловце приправнике, послије којих
дјелују под његовим окриљем.
Тако је било и ове године, јер су
испити организовани у осам реги
ја, а најзначајнији податак је да је
испит положило укупно 398 при
правника, који су од сада и званич
но ловци. Тиме је настављен тренд
повећавања броја чланова Ловач
ког савеза РС, који сада има више
од 22.000 ловаца, потврдио је се
кретар ЛС РС Живојин Лазић. По
сљедњи испити одржани су на
Шумарском факултету у Бањалу
ци, а међу 78 кандидата нашао се
и министар пољопривреде, шу
марства и водопривреде у Влади

Републике
Српске Борис
Пашалић. Он је уз још 68 кандида
та знањем задовољио чланове ко
мисије, те постао дио ловачке
породице. Министарство на чијем
је челу урадило је много у претход
ном периоду на развоју ловства
које види као велики туристички
потенцијал Српске, а у току су и
пројекти које финансира, а који ће
додатно побољшати услове у на
шим ловиштима.
Предсједник испитне комиси
је Горан Зубић истакао је да је ово
годишња пролазност кандидата
нешто лошија јер приправници
морају показати знање из неколи
ко области које до сада нису биле
обавезне.

17 ПРИПРАВНИКА
ИЗ ДОБОЈСКО-МОДРИЧКЕ
РЕГИЈЕ МОРАЋЕ
ПОНОВО НА ТЕСТ
 То се прије свега односи на
знање из екологије, односно за
штите животне средине, те репро
дукције и станишта дивљачи 
појаснио је Зубић, уз напомену да
се све ради како би савез добио
што квалитетније ловце, свјесне
шта значи униформа коју су обу
кли, као и обавезе које она носи.
Полагање испита у сарајевско

Оцјењивачи
трофеја

Предавачи за оцјењиваче
трофеја урадили одличан посао

Звање оцјењивача ловачких трофеја стекла су укупно 83 ловца из
Републике Српске, након семинара
који су одржану у Добоју, Источној
Илиџи и Билећи.
Предавачи су били представник
ресорног министарства за област
ловства и шумарства у Влади Српске Горан Зубић, те представници
Ловачког савеза Српске Живко Рапајић и Влајко Илић, који су успјели да практично, као и кроз
питања, пренесу знање на будуће
оцјењиваче. Све похвале иду и домаћинима за добру организацију,
ЛУ "Фазан" Добој и "Игман" Источна Илиџа.

романијској регији обављено је у
Источној Илиџи првог викенда у
јулу. Полагању је претходила при
према, која је била обавезна за све
будуће ловце. За полагање се при
јавило 60 кандидата, све предви
ђене законске и административне
обавезе испунило је 50 пријавље
них, а њих 46 је положило испит.
Унскосанска регија богатија је
за 75 нових ловаца, од 80, колико
је приступило полагању у Козар
ској Дубици. Слична пролазност
забиљежена је и у Прњавору, гдје
је од 61 кандидата задовољило
њих 57. Нешто слабија пролазност
евидентирана је у семберскомаје
вичкој регији, гдје ће десет од 89
приправника морати додатно да
загрију столицу и поново изађу на
испит. Још лошије знање показали
су ловци добојкомодричке регије,
јер је од 93 кандидата пролазну
оцјену заслужило њих 76. Све пре
преке добро су савладали Херце
говци, јер је у Билећи задовољило
36 од 39 полазника, а слично је би
ло и у Љубији, у којој је 30 од 33
приправника знањем задовољило
комисију.

ЗУБИЋ: ПРИПРАВНИЦИ
МОРАЈУ ПОКАЗАТИ
ЗНАЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ,
РЕПРОДУКЦИЈЕ И
СТАНИШТА ДИВЉАЧИ
Приправници регије Бирач по
кушаће да стигну до статуса лов
ца 25. августа у просторијама
Основне школе "Свети Сава" у
Зворнику са почетком у десет ча
сова.
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Ловачки савез РС најоштрије осуђује поступке криволова

Дивљач није и не смије
да буде "канта" меса
Узнемирујуће информације
долазе у редакцију
"Ловачких новина" и са
сајта ЛС РС посебно када је
у јеку лов на срндаће, па
се сама по себи наметнула
обавеза да још једном
апелујемо наводећи
основне постулате ловства

Од нас зависи
будућност
Без ловне етике, ловачког кодекса и домаћинског газдовања нема будућности ловства.
Долазеће генерације својим неетичним понашањем, кршењем
сваког кодекса и правила довешће нас у прилику да на нашем
вишевјековном и добро утемељеном ловству лове уз употребу
аутоматских пушака из хеликоптера те да дивљач траже дроновима уз помоћ термовизијских
камера прије погона. Доћи ћемо
у ситуацију да лов изгуби сваку
драж, страст и љубав.

ПИШЕ: РЕДАКЦИЈА
ЛОВАЧКИХ НОВИНА

lovacken@gmail.com

овачка етика се
огледа у поштова
њу природе, дивља
чи, лова и самог
себе као ловца кроз
прихватљиве и тра
дицијом стечене
поступке, а све с циљем поштова
ња насљеђа, домаћинског и људ
ског поступања те добробити
долазећих покољења. Сви ловци
пролазећи кроз приправнички
стаж и припремање за полагање
ловачког испита уче и читају о ло
вачкој етици и моралним начели
ма. Млади уче, читају и у пракси не
примјењују под притисцима "ис
куснијих ловаца", којима "коза"
(срна обична) не представља ни
шта до "канту" меса.
Лов за сваког ловца треба да
представља малу свечаност коју
ловац исказује прије свега ноше
њем своје зелене униформе. Лов
није занат, а ни полицијска акција
да се облаче механичарски комби
незони и полицијске униформе
као што је то речено у једном од

Л

текстова објављеним на сајту Ло
вачког савеза РС. Сваког ловца ко
ји иоле држи до себе треба да
вријеђа уколико се у лову појави
један тако обучени "ловац". Жало
сти чињеница да неки самозвани
ловци не знају шта је то свечана
ловачка униформа, како уопште
изгледа и зашто се носи.
Узнемирујуће информације
долазе ових дана у редакцију "Ло
вачких новина" и са сајта ЛС РС по
себно када је у јеку лов на срндаће.
Домаћин Марко Кољевић из Новог
Горажда је на свом имању угостио
два ланета која су постали дио по
родице и свакодневно су их посје

Посљедњих неколико дана ла
над се није појављивала и појави
ла се сумња да им се нешто није
десило. На жалост, обистиниле су
се најцрње слутње, ланад је прона
ђена устријељена и остављена на
најсвирепији начин, а што се може
видјети на фотографијама које
нам је послао Кољевић. Из Ловач

ког савеза РС најоштрије осуђују
поступке
криволова
било
несавјесних појединаца криволо
ваца или чак регистрованог ловца,
те ће са надлежним органима ис
тражити и тражити максималне
казне све који су довеле до убија
ња ланади, како у случају из Новог
Горажда тако и других инцидента.
ЛС РС апелује на ловце да се по
штује ловачка етика и морал. Из
бјегавањем примјене ловне етике
и моралних начела младим гене
рацијама оставићемо у насљеђе
одријешене руке за дивљања и ви
сокотехнолошка истребљивања
дивљачи. Од нас зависи лов за на
ша будућа покољења, да ли ће на
ша дјеца бити људи, домаћини,
етички ловци са ловачким псима
или разуздана наоружана група
убица природе и природног блага.

Такмичење ће се одржати на стре
лишту Загони  Бијељина. До стре
лишта се може доћи из два правца
из Бијељине и из Угљевика. Са ма

гистралног пута Бијељина  Угље
вик до стрелишта се стиже скрета
њем на Маузеров пут код мотела
"Манлић" у насељу Хасе.
Сатница  14. септембар 2019:
8  13 часова тренинг у дисципли
ни летеће мете. 13.30  18.30 прва
серија такмичења у дисциплини
летеће мете. 15. септембар 2019: 8
 14 друга серија и финале у дисци
плини летеће мете, 8  10 часова
такмичење у гађању непокретне
мете срндаћа из ловачког караби
на, 14 часова ручак и проглашење
побједника.
М. П.

ћивала, хранила се и доносила ра
дост на имање Кољевића.

САМОЗВАНИ ЛОВЦИ
НЕ ЗНАЈУ ШТА ЈЕ СВЕЧАНА
ЛОВАЧКА УНИФОРМА

Стријелци на испиту

Бијељина
домаћин Купа
у ловном
стрељаштву

Куп Републике Српске у лов
ном стрељаштву, 18. по реду, биће
одржан у Бијељини 14. и 15. сеп
тембра, а стријелци ће се такмичи
ти у гађању летећих мета  трап, те
гађању непокретне мете из ловач

ког карабина. Сва такмичења ће се
изводити према одредбама пра
вилника за ловно стрељаштво Ло
вачког савеза Републике Српске.
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Апел предсједника ЛС РС Саве Минића

Превентивне мјере
заштите од афричке
куге не подразумијевају
масовни одстрел
Саво Минић
ФОТО:
ЛОВАЧКЕ
НОВИНЕ

До 1. септембра лов са
високих чека или лов
пригоном искључиво без
паса може и треба да се
извршава у смислу даљег
мониторинга на присуство
афричке куге дивљих
свиња и да га искористимо
и у дијелу за спречавање
штете на пољопривредним
усјевима, подвукао Минић
ПИШЕ: ДУШАН РЕПИЈА

lovacken@gmail.com

П

редсједник Ловачког
савеза Републике
Српске Саво Минић
још једном је апело
вао на све ловце да се
придржавају унапри
јед одређеног календара лова на ди
вљу свињу и да ни у ком случају не
користе новонасталу ситуацију за
масован и неконтролисан одстрел,
него као примјену мјера заштите од
афричке куге.
 Закон, вријеме и околности које
су у окружењу налажу од нас да сва
ким даном будемо све активнији и
пратимо ситуацију. Међутим, мора
мо да дјелујемо у оквиру прописаних
регулатива. То не подразумијева ни
какав масовни и неконтролисани од
стрел, напротив  рекао је Минић.
Он је додао да је Ловачки савез
Републике Српске у сарадњи са
Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде креирао
превентивне активности које се од

носена активан одстрел у смислу од
стрела са годишњим планом и ка
лендаром лова.
 То би значило дадо 1. септембра
лов са високих чека или лов приго
ном искључиво без паса може и тре
ба да се извршава у смислу даљег
мониторинга на присуство афричке
куге дивљих свиња и да га искори
стимо и у дијелу за спречавање ште
те на пољопривредним усјевима.
Након тога, по календару лова од 1.
септембра је лов погоном са псима.
Ова активност подразумијева још је
дан круг мониторинга на присуство
афричке куге. Након извршења од
стрела потребно је узети узорак пре
ма упутству и доставити га најближој
ветеринарској станици која даље ша
ље узорак Ветеринарскоминституту
"Др Васо Бутозан", који врши анали
зу евентуалног присуства  рекао је
Минић.

НЕ ПОСТОЈИ ВАКЦИНА
ИЛИ ЕФИКАСАН ЛИЈЕК
ПРОТИВ АФРИЧКЕ КУГЕ
Подвукао је да је основни циљ, а
уједно и задатак чланова Ловачког
савеза РС да буду присутни у лови
шту и да докажу да се баве узгојем и
заштитом дивљачи, а тек онда од
стрелом. Ресорно министарство је из
дало упутство за тачно поступање
када је у питању настанак штете од
медвједа, а путем Ловачког савеза га
прослиједило свим удружењима у
чијим ловиштима обитава медвјед.
 Још једном позивам све колеге
да првенствено прихраном у шуми и
прављењем мечилишта задржимо
медвједа далеко од усјева, да не ка
жем од насељених мјеста. Ако се због
бонитета у ловишту појави случај да
имамо медвједа којег не можемо да
контролишемо, у том случају ћемо
примјењивати закон и наведена
упутства ресорног министарства 
подвукао је Минић.
Афричка куга, која мјесецима ха

Опака болест стигла до Србије

ра по Европи и наноси велике губит
ке узгајивачима, све више пријети и
домаћим фармама, а сциљемспреча
вања заразе и због сумње да се болест
појавила у Србији, БиХ је спустила
рампу за увоз свиња и свињског меса
из те земље.
Из Канцеларије за ветеринар
ство БиХ саопштили су да су усвоји
ли Упутство о привременој забрани
увоза одређених пошиљки ради
спречавања уноса афричке свињске
куге из Србије у БиХ.
 Забрањује се увоз домаћих и ди
вљих свиња, свињског меса, те про
извода који нису обрађени на начин
да је са сигурношћу уништен вирус
афричке свињске куге  саопштено је
из Канцеларије за ветеринарство
БиХ.
Предсједник Удружења узгајива
ча свиња РС Мишо Маљчић каже да
су домаћи фармери у страху јер се до
гађа управо оно чега су се бојали.
 Афричка куга је стигла у Србију,
а жариште болести је у селима изме
ђу Београда и Младеновца. Убијеђе
ни смо да ће болест стићи и код нас,
само је питање кад  рекао је Маљчић.
Према његовим ријечима, најве
ћа пријетња долази од малих газдин
става у Србији, која неконтролисано
тргују свињама.
 Доћи ће до наглог пада цијена
свиња у Србији, што би могли иско
ристити неки увозници из Српске.
Због тога ћемо тражити хитан саста
нак са ресорним министром и захти

ФОТО: АГЕНЦИЈЕ

јевати да се чува Дрина. Велики кла
ничари ће поштовати забрану, међу
тим, скела на Дрини непрестано ради
и то је пут којим се могу унијети зара
жене животиње  казао је Маљчић.
Додао је да ће, уколико болест до
спије у БиХ, штета бити несагледива.

ЛОВЦИ ТРЕБА ДА СЕ
ПРИДРЖАВАЈУ УПУТСТАВА
КОЈЕ СУ ДОБИЛИ
 Тамо гдје се болест појави мора
ју се еутанизирати све свиње у кругу
од три километра и то би уништило
домаћу производњу, као и репутаци
ју земље јер нико неће инвестирати
у ризичне области  сматра Маљчић.
Да би ситуација могла била те
шка слаже се и помоћник министра
за ветеринарство у Министарству
пољопривреде, шумарства и водо
привреде РС Драган Кнежевић, који
истиче да уколико се болест појави у
РС и БиХ, то би могло изазвати пот
пуно уништење популације свиња.
 Афричка куга је заразна болест
која се шири врло брзо и има озбиљ
не социоекономске посљедице. Вак
цина против болести не постоји, а
нема ни ефикасног лијека и зато је
важно дасепојачају контроле на гра
ничним прелазима  рекао је Кнеже
вић и појаснио да се болест не
преноси на људе и друге врсте живо
тиња.
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 Наша ловочуварска служба
је у сарадњи са припадницима ПС
Гацко у незаконитом лову ухва
тила двојицу криволоваца. Оду
зели смо им ловачке пушке, а
против њих ће бити покренут
прекршајни поступак. Не могу да
схватим какав ум може да улови
срну у току одгоја младунчади.
Али очито има таквих који нема
ју савјести и, по мом мишљењу,
овакво понашање треба макси
мално казнити  каже Миловић.

ЈЕДАН КРИВОЛОВАЦ
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ УХВАЋЕН
У НЕЗАКОНИТОМ
РИБОЛОВУ

ТОГРАФИЈЕ
ЗБОГ НЕПРИМЈЕРЕНЕ ФО УРЕДНИШТВО
ГАЦКА,
ИЗ
И
БИЛ
ДО
О
СМ
ЈУ
КО
ОДЛУЧИЛО ЈЕ ДА УЗ
"ЛОВАЧКИХ НОВИНА" ИЛУСТРАЦИЈУ
ОВАЈ ПРИЛОГ СТАВИ

Ухваћена два
криволовца
Брзом интервенцијом
ловочувара и полиције
ухапшени криволовци
против којих је покренут
прекршајни поступак

П

Припадници ПЦ
Гацко привели су Ш.
Н. и Ш. Е. због осно
ване сумње да су од
стријелили срну у

вријеме ловостаја у рејону мјеста
Студенац, село Међеновићи, оп
штина Гацко, а којом приликом је
Ш. Н, извршио незаконит одстрел
срне да би је потом одвукао ис
пред породичне куће гдје је зате
чен од стране полицијских
службеника.
Одговорна лица Ловачког
удружења Врањача ће против
двојице криволоваца Основном
суду у Требињу поднијету захтјев

за покретање прекршајног по
ступка због почињених прекрша
ја из чл. 16, 19 и 47 Закона о
ловству Републике Српске.
Након криминалистичке об
раде наведена лица су пуштена
те је против њих поднесен извје
штај ОЈТ Требиње. Овакав посту
пак је несхватљив за ловочувара
ЛГ "Врањача" Томислава Мило
вића. Каже да је за њега призор
био више него потресан.

ЛУ ''Требевић'' Источно Ново Сарајево

Додаје да је ово примјер како
се ловац не смије понашати.
 Криволова има, то је неми
новно. Ипак, могу да кажем да је
стање задовољавајуће и да се у
већини случајева поштује лово
стај  тврди Миловић и најављује
да ће убудуће бити примјењива
не оштрије мјере како би се стало
на пут криволову. Иначе, један од
криволоваца је и прошле године
ухваћен, али тада у незаконитом
риболову. Миловић додаје да се у
лов може ићи само викендом и да
се у јеку сезоне на срндаћа изда
највише десет дозвола.
Из Ловачког савеза Републи
ке Српске најоштрије осуђују ова
кве поступке појединаца те се
захваљује МУПу РС и руковод
ству ЛУ "Врањача" који савјесно
води бригу како би заштитили
дивљач у свом ловишту. ЛС РС и
МУП РС настављају акцију у су
збијању криволова на цијелом
подручју Републике Српске, и
апелујемо на грађане да уколико
уоче незаконите радње одмах
обавијесте надлежне институци
је, речено је у Савезу.

Позив из Националног парка Сутјеска

Дружењем отворена
"Котлићијада" на Тјентишту
сезона лова на срнећу дивљач
друга удружења и поједин
це који ће на простору не

Чланови Ловачког удружења ''Тре
бевић'' из Источног Новог Сарајева дру
жењем и такмичењем отворили су
сезону лова на срнећу дивљач. Такми
чења су организована у гађању летећих

мета и малокалибарском пушком. Нај
више глинених голубова погодио је
Слободан Јовановић, док је нешто сла
бији био Љубиша Срупар који је освојио
друго мјесто.
У дисциплини малокалибарска пу
шка прво мјесто освојио је Ђорђе Шиба
лија, а и овај пут други је био Љубиша
Ступар. Такмичење је организовано и у
бацању камена са рамена. Прву награ
ду однио је Слободан Јовановић. Пред
сједник Удружења Симо Тушевљак
поздравио је присутне и похвалио лов
це који су све ово организовали. Услије
дило је дружење уз неизоставни
ловачки гулаш.
М. П.

Јавна установа Нацио
нални парк Сутјеска 24. ав
густа
на
Тјентишту
организује "Котлићијаду",
на коју позива све ловце,
риболоваце, планинаре, те

посредно уз ресторан
"Комлен" на Тјентишту
припремати многобројне
варијације планинарског
пасуља, рибље чорбе и ло
вачког гулаша.
Најуспјешније по оцје
ни жирија и публике која ће
имати прилику да ужива у
дегустацији ових специја
литета, однијеће вриједне
новчане награде које обез
бјеђује НП Сутјеска. Прва
награда износи 500 марака,
друга 300, а трећа 100.
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ПСИ
С обзиром на то да живи далеко
од куће, не може да се посвети
узгоју паса.
- Док сам живио овдје имао сам
пса, а будући да посебно волим
лов на дивље свиње, они су
неопходни да би лов био успјешан. Међутим, тврдим да наш
пријатељ из Босанског Петровца
Бошко Бркљач има најбоље
"балканце" у земљи, можда и
шире, тако да је лов са њима
право задовољство - рекао је
Милисавић.
ПИШЕ: ДУШАН РЕПИЈА

lovacken@gmail.com

двајкада је познато
да љубав према ло
ву не познаје ника
кве границе и
препреке, а они ко
ји је посједују учи
нили би све да само
један дан или неколико сати осје
те ону драж и узбуђење које овај
јединственi чин нуди.
Ипак, мало је оних попут ју
нака ове приче Младена
Милисавића, момка из
Кнежева који већ
три године живи и
ради у Лихтен
штајну. Без об
зира на то што
је хиљаду ки
лометара да
леко
од
родне груде
и својих дру
гара из ма
т и ч н о г
Удружења "Че
мерница", свако
дневно
је
у
контакту са њима, а
може се рећи да је и ре
довнији у ловишту него
половина оних који живе у Кне
жеву. Наиме, Милисавић је у току
прошле године чак девет пута
превалио по 2.000 километара у
оба правца како би бар један дан
уживао у оном што највише воли.
Иако га знатижељни људи питају
откуд му воља и енергија за толи
ким путовањима, одговори им са
мо једном ријечју са почетка овог
текста  љубав.

О

ЧЕСТ ПОСЈЕТИЛАЦ
САЈМОВА ЛОВА
У ИНОСТРАНСТВУ
 Заиста никада нисам поста
вљао питање зашто ми све то тре
ба. Напротив. Вјерујте да бројим

Младен Милисавић прошле године
намјенски због лова девет пута
дошао из Лихтенштајна у Кнежево

да
не и
сате ка
да ће доћи
тај петак који уна
пријед одредим за путовање и до
лазак кући. Прошле године сам
намјенски због лова дошао девет
пута, ове сам на добром путу да тај
рекорд и оборим. Понекад дођем
са Драгољубом Савановићем из
Костајнице, који живи у Швајцар
ској, јер нам је много лакше због
пута и вожње. Ипак, најчешће до
ђем сам. Дешава се да кренем у пе
так по завршетку посла, а кући
стигнем послије отприлике 12 ча
сова вожње. Како је то субота ју
тро, око четирипет сати,
поздравим се са својима, обучем
униформу, узмем пушку и идем у
шуму. У Кнежеву имам другове са
којима сам одрастао, али и неке
момке које сам накнадно упознао.

Љубав не
познаје
напоре и
километре
Заиста никада нисам
постављао питање зашто
ми све то треба. Напротив.
Вјерујте да бројим дане
и сате када ће доћи тај
петак који унапријед
одредим за путовање
и долазак кући
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Док сам радио у Бањалуци сприја
тељио сам се са момцима из Пе
тровца, па неријетко направим
још 150 километара да изађем са
њима у лов јер, осим чланске кар
те "Чемернице", посједујем и ону
из ЛУ "Срндаћ 32" из Босанског
Петровца  прича Милисавић.
Свјестан је да због овог хобија
породица понекад испашта, али
признаје да има велику подршку
супруге.
 Укућани се понекад буне, али
ме на крају подржавају. Супруга ме
ипак подржава, рецимо када ми
је рођендан или ми поклони
нешто или уплати бон у про
давници оружја и муни
ције
јер
је
сигурна

да
с а
тим
не мо
же да
погријеши
 рекао је Ми
лисавић.
Обично се кроз овакве
приче открије да се љубав према
лову у породици преносила с ко
љена на кољено те да у кући има
неколико
генерација
стра

ствених ловаца. Ипак, то није слу
чај код Милисавића.
 Занимљиво је да ми нико из
фамилије, ни са очеве ни са мајчи
не стране, није ловац. Међутим,
будући да смо у Кнежеву, хвала бо
гу, богати шумом и да имамо пре
лијепу природу, добар дио
дјетињства провео сам под чети
нарима, а када сам одрастао, мало
помало сам кренуо озбиљније,
почео да посматрам животиње и
тако је све кренуло  присјећа се
Милисавић.
У каријери, признаје, каже да
није имао превише успјеха када су
у питању трофеји и медаље. Обо
жава лов на дивље свиње и срнда
ће, који му се и први нашао на
нишану.
 Изашао сам у лов први пут, до
тада сам посматрао дивљач, али не
кроз нишан. Имао сам јако велику
трему, нешто неописиво. Онај ко
не иде у лов не може то да разуми
је. Пуцао сам и мислио да сам
промашио, колеге су ме
убјеђивале да сам
погодио мету,
али нисам вје
ровао. Када
сам дошао
на мјесто,
срн да ћа
није би
ло и ми
слио сам
да сам
прома
шио, али
нашли
смо га не
ких педесе
так метара
даље. То је дога
ђај који ми се урезао
у памћење, најдражи од
стрел, а тако ће сигурно остати
заувијек. Нисам оптерећен гања
њем трофеја, битно ми је да иза
ђем у
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ВУК ВЕЛИКА
ЖЕЉА
Милисавић је учествовао неколико пута у хајкама на вука у којима је ипак тешко стићи до
одстрела у атмосфери каква
обично влада, гдје су на једном
мјесту стотине ловаца.
- Хајке се организују више ради
забаве него одстрела, па дисциплина није на највишем нивоу,
што се може и очекивати када
учествује толико ловаца. За вука
је потребан страховит мир, без
непотребних покрета, паљења
цигарета на чеки или било каквих гласова. Познајем доста ловаца који су провели ноћи на
чекама, нажалост, безуспјешно,
али се надам да ћу ја једног дана бити боље среће - рекао је
Милисавић.

шуму, наравно и да буде одстрела,
али не трчим за трофејима по сва
ку цијену  рекао је Милисавић.
Иако је већ неко вријеме у ино
странству, још није пронашао гру
пу људи са којима би и тамо ишао
у лов. Каже да је то прилично те
шко јер да би вас неко примио у
групу прво морате да се спријате
љите с њим. Ни тамошњи пропи
си нису му савезник јер би све
морао да полаже испочетка, али
има план да то учини у наредном
периоду.

ЖЕЛИ ДА ИДЕ
У ЛОВ У АФРИКУ
 Без обзира на то што тамо не
ловим, често викендом излазим у
шуму онако чисто да прошетам и,
што се каже, да ме жеља мине.
Чест сам посјетилац и сајмова ло
ва и продавница у којима се про
даје оружје, а бар једном седмично
навратим у чувени аустријски
"Кентнер". Увијек ми нешто недо
стаје, тако да увијек нешто купим
(смијех). Имам прилично добру
опрему, униформе, два карабина и
полуатомат. Највише ловим срн
даћа и дивљу свињу, тако да немам
сачмарице  рекао је Милисавић.
Осим што ће настојати да по
стане ловац и у Лихтенштајну,
што, каже, неће утицати на њего
ве доласке у Српску, велика жеља
му је да оде у лов у Африку.
 За сада само гледам емисије и
доста читам о томе, а и неке моје
колеге су биле. Имам жељу да од
стријелим импалу или кудуа у пр
вој посети, а онда би други одлазак
био још детаљније испланиран ка
да је у питању одстрел  закључио
је Милисавић.
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lovacken@gmail.com

У

нову сезону лова на
срнећу дивљач крену
ли су и чланови ЛУ
"Срндаћ" из Осмака.
Код ловачке куће у Сај
товићима приређена
је мала свечаност прије отварања
лова на, како овдје кажу, најљепшу
врсту дивљачи.
Секретар удружења Драгиша
Бојковић поздравио је све присутне,
посебно госте, међу којима су били
савјетник у Кабинету предсједника
РС Миладин Драгичевић и народни
посланик у Скупштини РС из Звор
ника Обрен Марковић, затим секре
тар ЛСРС Живојин Лазић,
представници ЛУ "Игришта" из
Власенице, привредници овог краја
и други сарадници и пријатељи
"Срндаћа". Бојковић је својим коле
гама, ловцима, пожелио успјешан
лов и добар поглед.
 Наше удружење, у двије секци
је, броји 138 чланова  казао јеБојко
вић и навео да је овај крај богат
срнећом дивљачи, те да је годи
шњим планом планиран одстрел 17
срндаћа, међу којима су два предви
ђена за комерцијални лов.
Предвиђено је да сезона лова на
срнећу дивљач траје до половине
септембра ове године. У Осмацима,
малој пограничној општини, на сје
вероистоку Српске, лов је један од
најпопуларнијих спортова и хобија
овдашњих становника. Увијек је до
лина Спрече била позната по до
брим ловцима, али и богатом
ловишту. Ловиште "Борогово" про
стире се на око 7.300 хектара ловне
површине, богато је, прије свега, ви
соком дивљачи. Ловци из Осмака с
поносом истичу домаћинско газдо
вање као највећи успјех у протеклом
периоду, јер да није било таквог по
нашања и односа према ловишту,
сигурно не би било ни толиког бро
ја дивљачи.
 Наше ловиште је једно од нај
богатијих у регији Бирач  каже
предсједник Скупштине удружења
Драган Пелемиш.
Млади ловац додаје да дух је
динства и заједништва прожима све
акције. И кад се лови и кад се гради
овдашњи ловци су сложни, распо
ложени и спремни да својим при
мјером покажу зашто толико воле
лов, колико су привржени једни
другима и колико његују пријатељ
ство и другарство у својим редови
ма.
У ЛУ "Срндаћ" у минулих годи
ну дана реализовали су важне про
јекте за развој ловства на овом
подручју, при чему су посебно за
хвални Влади РС, Министарству по
љопривреде,
шумарства
и
водопривреде, Агенцији за аграрна
плаћања и ЛСРС.

ЛУ "СРНДАЋ" ИЗ ОСМАКA ИЗ ГОДИНЕ
У ГОДИНУ БИЉЕЖИ БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

ДОМАЋИНСКИМ
ГАЗДОВАЊЕМ
до богатијег
ловишта
Нова чека

У минулих
годину дана
реализовани
важни пројекти
за развој
ловства,
а ловиште
све богатије
ловно-техничким
и ловно-узгојним
објектима, који
су предуслов
за развој
комерцијалног
лова

Двије чеке од Градске управе Зворник
Градска управа Зворник донирала је ловцима у Осмацима двије чеке затвореног типа за лов високе дивљачи у вриједности од око 1.600 КМ. Ови
ловни објекти, почетком марта ове године, постављени су у ловним ревирима Рудник и Ракино брдо, у секцијама Цапарде и Осмаци.

Фирме
Међу добитницима посебног признања ЛУ "Срндаћ" је фирма "САС"
д.о.о. из Прибоја код Лопара.

Захвалнице
донаторима и
пријатељима
удружења
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Донације

Секретар ЛСРС Живојин Лазић
поклонио надзорну камеру
удружењу из Осмака

 Наше ловиште постало је
богатије за неколико ловно
техничких објеката. Почетком
новембра прошле године сти
гла је висока чека затвореног
типа намијењена за комерци
јални лов, као дио пројекта реа
лизованог у сарадњи ресорног
министарства и Ловачког савеза, у
оквиру широке акције развоја лов
ства у Српској  напомиње Бојковић.
Нова чека постављена је у предјелу
Вацетинског поља, на надморској
висини од преко 700 метара, у дије
лу ловишта у којем гравитира ди
вљач која је веома интересантна за
комерцијални лов.
Укупна вриједност овог пројек
та којим је удружење из Осмака
аплицирало код Министарства по
љопривреде, шумарства и водопри
вреде је близу 5.000 КМ, а поред
чеке за комерцијални лов, у оквиру
ове донације набављене су и три
надзорне камере за праћење број
ности дивљачи и укупних прилика
у ловишту овдашњих ловаца. Изу
зетно добра сарадња са ресорним
министарством, које је надлежно за
ловство, као и са ЛСРС, крунисана је
још једним пројектом и те како
важним за удружење.

Традиционално дружење
на отварању ловне сезоне

Засијали
кукуруз и зоб
Чланови ЛУ "Срндаћ" засијали су
кукуруз и зоб на 11 дунума земљишта ради што успјешније
прихране дивљачи и смањења
штете на пољопривредним посједима на три локације у секцијама
Цапарде и Осмаци.
- Брига о заштити и узгоју дивљачи је међу примарним задацима
у нашем удружењу. У зимском
периоду у ловиште се уноси со,
кукуруз, сијено и друга храна. У
топлијем дијелу године обавља
се сјетва пољопривредних култура које су подесне за исхрану дивљачи да би се задржала у
ловишту, те побољшало њено
бројчано и здравствено стање истиче Драгиша Бојковић.

У ЛУ "Срндаћ" истичу и гест ловца
Златка Катановића, који привремено
живи и ради у Швајцарској. Он је
свом матичном удружењу набавио
три аутоматске хранилице за прихрану дивљачи и једну надзорну камеру. Вриједност ове помоћи је око
1.200 КМ. Такође, група ловаца са
Зворничке равни, из секције Цапарде, сопственим средствима набавила је 20 одраслих фазана да би
било обогаћено ловиште овом врстом дивљачи.
- Изузетно смо захвални свим нашим члановима који су у могућности да помогну рад свог удружења,
али и другим пријатељима и сарадницима нашег ловачког удружења казује Драгиша Бојковић.

 Вриједност овог другог про удружењима регије Бирач. Само у
јекта је 2.320 КМ, што нам је омо току прошле године, према Лазиће
гућило да набавимо три вим ријечима, овдашња удружења
аутоматске хранилице за при су добила око 45.000 КМ за реализа
храну дивљачи и исто толико цију својих пројеката да би још ви
надзорних камера  истиче Бојко ше побољшала и унаприједила
вић, наводећи да су у обезбјеђењу ловство на овом подручју. Он је наја
средства подједнако учествовали вио да се у 2019. години очекује још
надлежно министарство и овда динамичнији и снажнији развој
ловства у Српској, захваљујући при
шње ловачко удружење.
У ЛУ "Срндаћ" с разлогом очеку је свега добром раду руководства са
ју да комерцијалнилов заживи у ло веза на челу са предсједником
вишту "Борогово", јер, како кажу, Савом Минићем, као и успјешнојса
радњи са Владом Српске и ре
локација гдје је постављена
сорним министарством,
нова чека за комерцијал
који су препознали ре
ни лов позната је по
зултате рада Ловач
разноврсној дивља
ког савеза и свих
чи. Вук, медвјед,
његових структу
дивље свиње си
ра.
гурно је дивљач
 Очекујемо да
која ће заинтере
ће ове године за
совати иностране
развој
ловства,
ловце.
кроз разне пројекте,
 Очекујемо да
Дружење
бити издвојено око
у предивном
ће ови пројекти слу
амбијенту
700.000 КМ  истакао је
жити својој сврси и
Лазић и као поклон Ловач
уродити плодом. У наред
ког савеза Републике Српске руко
ном периоду планирамо да форми
рамо мрциниште за ову врсту водству ЛУ "Срндаћ" предао
дивљачи, а један од сљедећих кора надзорну камеру за праћење број
ка биће и прибављање сагласности ности дивљачи и укупних прилика
од министарства за комерцијални у ловишту.
На свечаности уприличеној по
лов, који би се одвијао у складу са За
коном о ловству и календаром лова водом почетка ловне сезоне на ср
нећу дивљач уручена су
нашег удружења  об
и посебна признања
јашњава Бојковић.
једном броју ловаца за
Са ловцима из
истакнути рад и
Осмака на почетку
ангажовање
још једне ловне
у проте
сезоне дру
клом
жио се и се
пери
кретар
оду те
ЛСРС Живо
сарад
јин Лазић,
ницима
који каже да
и пријате
ловачка орга
љима ЛУ
низација Срп
"Срндаћ", који
ске има веома
Помоћ за ловце и родни крај
су помогли у
успјешну са
- савјетник предсједника РС
развоју ловства
радњу са ло
Миладин Драгичевић
у овом крају.
в а ч к и м
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ФИРМА FAIR НАСТАВИЛА ВИШЕВЈЕК
НАЈСАВРЕМЕНИЈЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРО
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

ма једна сцена у
филмском ремекдје
лу Френсиса Форда
Кополе "Кум" из 1972.
године у којој млади
Мајкл Корлеоне, ше
тајући кроз живопи
сни сицилијански пејзаж, бива
"громом погођен" заљубивши се
на први поглед у своју будућу не
вјесту, Сицилијанку "више грчке
него италијанске љепоте", назва
ну по древном античком граду 
Аполонија.
Један од наоружаних момака
из његове пратње, задужен за без
бједност, у том тренутку га упозо
рава да су на Сицилији жене
опасније од пушке "лупаре" (тра
диционалне скраћене сачмарице
положаре са екстерним орозима),
која му виси преко рамена. Копола
у свом чувеном филмском оства
рењу препуном симболике, бази
раном на роману Мариа Пуза,
компаративно и вишеслојно пре
плиће различите теме  стара тра
диционална,
конзервативна
схватања са оним модерним и на
предним, митологију са религи
јом, живот са смрћу, смрт са
ускрснућем, а невиност, љубав и
љепоту са оружјем, насиљем и
окрутношћу.
Мајкл након сусрета са дјевој
чиним оцем увиђа да су на Сици
лији, иначе колијевци "Коза
ностре", традиција, обичаји, по
штовање жена и женска чедност
необично важни фактори, због че
га су жене много опасније по му
шки понос и живот од оружја и
насиља, тако доминантних у "на
предном" америчком друштву. За
то ће Американац Мајкл морати
да искаже дубоко поштовање и
приклони се прастарој сицилијан
ској традицији ако жели да при
ступи Аполонији и добије је за
жену.
Далеко од Сицилије, на сјевер
ној страни Апенинског полуостр
ва, у долини Вал Тромпија,
колијевци традиционалног ита
лијанског оружарства, 1971. годи
не, практично у исто вријеме када
је сниман филм "Кум", почела је са
радом фирма "Fabrica Armi Isidoro
Rizini" (FAIR). Не постоји нити јед
на регија на планети са старијом
пушкарском традицијом и већим

И

Жене су на С
опасније од са

Сачмарица "Iside"
названа је по древној
египатској богињи,
заштитници жена,
чији је култ опстао
на Сицилији
бројем произвођача оружја него
што је то долина Вал Тромпија, у
Бреши, дијелу Ломбардије на сје
веру Италије (подсјетићемо се да
је овдје смјештена најстарија ору
жарска кућа на планети, "Beretta",
основана 1526. године). Бреша је
центар италијанске индустрије
оружја и све сачмарице производе
се овдје.
Међутим, FAIR из града Марке
но, веома је млада у поређењу са
својим бројним комшијским фир
мама и за разлику од њих нагласак
не ставља на скупу ручну израду
дијелова оружја. Фирма је наиме

примијенила најсавременије
компјутерске и роботске техно
логије у производњи класичног
италијанског оружја. Како је то
успјела? Поступила је попут Мај
кла Корлеонеа  морала се прикло
нити вишевијековној традицији
свјетски познатог италијанског
пушкарства ако жели да се бави
овим послом. Управо примјена су
пермодерних технологија али уз
истовремено најдубље пошто
вање вишевијековних, тра
диционалних темеља у
конструисању и гра
ђењу класичних
италијанских
сачмарица, на
прави начин
осликава по
словну филозо
фију ове угледне
фабрике оружја, иначе другог из
возника сачмарица у Италији.

Пушка коју пред
стављамо је
традицио
нална сачма
р и ц а
преламача,
положе
них
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КОВНУ ТРАДИЦИЈУ ПРИМИЈЕНИВШИ
ОИЗВОДЊИ КЛАСИЧНИХ ПРЕЛАМАЧА

Сицилији
ачмарице

ТЕХНИЧКИ
ПОДАЦИ
Модел: Iside vintage
Калибар: 20/76
Акција: Класична преламача са
вањским орозима и ручним запињањем
Обарач: 2
Дужине цијеви: 68, 71 и 76 мм
Извлакачи: ручни
Чокови: 5 измјењивих ловачких
чокова HP50
Кундак: енглески, турска ораховина, ласерски чекиран
Финиш: каљена баскула и бруниране цијеви
Маса: 2.800 грама

ске традиције и у константном је
процесу креирања и примјене но
вих научних и технолошких зна
ња. У преводу  гдје год су при
изради класичне сачмарице, умје
сто ручног рада, могли бити при
мијењени модерна технологија и
инвентивна рјешења са циљем
убрзања, поједностављења и по
јефтињења производње, FAIR је то
искористио али не на рачун ква
литета материјала и израде  на
против! Поносни су на изузетно
висок ниво стандардизације у
производњи односно на чињени
цу да им врхунска технологија и
контрола квалитета (у раним фа
зама) омогућавају производњу та
ко прецизних елемената, да су сви
дијелови свих произведених пу
шака међусобно измјењиви без и
најмање потребе за накнадном
интервенцијом пушкара  то се зо
ве технолошка фантастика!

ВРХУНСКИ КВАЛИТЕТ
ПО ПРИСТУПАЧНОЈ ЦИЈЕНИ
МОТО ЈЕ ФИРМЕ FAIR

ције
ви и са
екстерним оро
зима, скоро идентична описаним
"лупарама" какве су преко раме
на носили сицилијански тје
лохранитељи
Мајкла
Корлеонеа. Ова положара
већ на први поглед плијени
заводљивом старовремском
љепотом и елегантном једно
ставношћу, а намијењена је лов
цима финог, класичног укуса.
Понајвише дамама, због мале ма
се и благог калибра. Названа је по
древној египатској заштитници
жена, богињи плодности, брака,
љубави и живота, савршеној мајци

и
жени 
Изиди.
Симболика њеног
имена никако није случајна и
врло је интересантна. Али, крени
мо редом.
Стопостотна италијанска
производња
Компанија FAIR од самог по
четка посвећена је изради изузет
но квалитетних али цијеном
приступачних класичних ловач
ких пушака сачмарица, бокерица и
положара. У производном програ
му су и различити модели комби
нованих пушака и двокуглара,

верти
кално и
хоризон
тално поста
вљених цијеви,
али и спортских
трап и скит пуша
ка. Све су оне на
прављене
тако
добро да трају ге
нерацијама и
постају поро
дично насље
ђе.
Како је ре
чено, FAIR је то
успио кроз спа
јање најсавре
м е н и ј и х
производних тех
нологија (CAD, CAM,
CNC, ласерско чекирање,
ласерско гравирање итд) са
најбољим материјалима, а у
духу 500 година старе, нај
финије италијанске оружар

FAIR пушке израђене су ком
плетно од најбољих челика и
турске ораховине, без примје
не алуминијумских легура и
полимера. Све сачмене ције
ви FAIR пушака могу без
проблема да испаљују му
ницију пуњену челичном
сачмом и у најјачим ла
борацијама, а итали
јански Завод за
жигосање и испити
вање оружја у Гардо
неу
издаје
сертификате на
високе испитне
(торментачне)
притиске у
цијевима од
1.200 бара. Фирма не
ма коопераната и све
своје пушке произво
ди сама а на њима
поносно исписује да
су сто посто произ
ведене у Италији!
"Iside vintage"
Још од оснивања
1971. године, FAIR је
производио класич
ну двоцијевну поло
жару у свим сачменим
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калибрима од 12 до 36 (.410), под
именом Империал. Баш на том мо
делу базира се "Iside"  нова лини
ја сачмарица положених цијеви.
Преламаче Iside FAIR производе се
у калибрима 12, 16, 20, 28 и 36 са
лежиштима дугим 70 и 76 мм (за
калибре 12, 20 и 36) и дужинама
цијеви од 55, 68, 71 и 76 цм.
Сачмарицу "Inside" произвођач
израђује у осам подмодела и раз
лике се огледају у врсти финиша и
боји баскуле, постојању украсних
бочних плочица, уградњи ејекто
ра или извлакача и једног или два
обарача, скривеним или екстер
ним орозима те разреду орахови
не и гравуре.
Најновији подмодел каракте
ришу екстерни орози и назван је
"Iside vintage".
Заобљена баскула
Висококвалитетни ковани че
лик је материјал од којег су изра
ђени баскула, кључеви и
забрављујућа плоча на Iside vinta
ge а орози су екстерни и запињу се
ручно што наравно олакшава пре
ламање (сачмарице са скривеним
ударачима запињу се прелама
њем).
Брављење је остварено "Пур
деy" бравом, са два доња кључа, а
преламање цијеви обавља се по
моћу добро познате Westleu Ric
hards полуге са горње стране
баскуле.
"Inside vintage" има два обара
ча. Овдје не постоји класична коч
ница већ њену улогу преузимају
орози који се пред пуњење запињу
у безбједни међуположај. Орозе
ћемо ручно повући до краја у на
зад и запети их, разумије се, непо
средно пред пуцање.
Већина свјетских произвођача
при дизајнирању класичних ло
вачких сачмарица преламача, без
обзира на распоред и број цијеви,
тежи општој једноставности кон
струкције, смањује масу, снижава
силуету и дизајнира заобљене,
складне, елегантне облике. Обле
баскуле и малу масу имају на при
мјер положаре Beretta "Parralelo
486" и већина модела из куће "Фа
усти Стефано".
И фирма FAIR прати тај општи
тренд на пушкама "Inside". Поред
тога, сви подмодели
"Iside" су одлич
но изба

Лупара је италијанска ријеч за традиционалну, сицилијанску, скраћену сачмарицу положару
са екстерним орозима и у буквалном преводу значи "пушка за вука". Традиционално је повезана са сицилијанском криминалном организацијом "Коза ностра".
лансирани, а тежиште је тачно на
мјесту преламања цијеви. Баскула
има, како се то уобичајено каже,
"паљени" финиш.
Ради се за

право о термичкој обради че
лика, површинском каљењу које
оставља карактеристичне боје и
преливе на површини баскуле,
што уз раскошни брунирунг на по
лираним цијевима и орозе пласи
ране на бочне плочице додатно
наглашава старинску љепоту ове
пушке.

FAIR-ов начин
спајања цијеви

рочити челични елемент израђен
у облику обрнутог слова "Т" на чи

Деми блок начин спајања ције
ви сачмарица преламача је веома
сложен и скуп поступак који
подразумијева да свака ци
јев посебно има своју
половину кљу
чева
а
пре

ИЗ ШИРОКОГ СПЕКТРА
САЧМАРИЦА "ISIDE"
ИЗДВАЈА СЕ
СТАРОВРЕМСКИ МОДЕЛ СА
ЕКСТЕРНИМ ОРОЗИМА

познаје се
по линији споја на кљу
чевима и карактеристичан је
за произвођаче најбољих (и нај
скупљих) пушака. Инжењери из
фирме FAIR примијенили су на
сачмарицама из линије "Iside" јеф
тиније али инвентивно и ништа
мање чврсто, прецизно и елегант
но рјешење.
Поступак је од раније познат 
ријеч је о монтирању цијеви на на

јем су дну формирани кључеви.
Цијеви се у тај елемент прецизно
уклапају и фиксирају (стуб челич
ног елемента пролази између ци
јеви), а након тога се приступа
лемљењу на високој температури.
Технолошки поступак је изведен
тако прецизно да се тек под пове
ћалом може видјети о чему се тач
но ради. Ово ни у ком случају није
моноблок (тако типичан за јефти
но оружје) и цијеви се пружају пу
ном дужином, од баскуле до уста.
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18,4 мм али прелазни конуси овдје
су дужи чиме је, према тврдњи
произвођача, омогућен равномјер
нији и блажи улаз сачме у душу
цијеви и чокове што за посљедицу
има блажи трзај оружја и равно
мјернији распоред сачменог снопа
уз побољшану пробојност сачме,
била она оловна или челична.
На тамно брунираним цијеви
ма стоји натпис: 100%  Made in
Italy. FAIR уз пушку испоручује
комплет од пет измјењивих чоко
ва који имају ознаку HP 50. Чокови
су похрањени у пластичној кутији
заједно са кључем за монтажу.
Кундак

Ни овдје, као ни код најскупљих
сачмарица чије су цијеви спојене
класичним и скупим деми блоком,
не постоји попречна линија споја
на цијевима по којој се препознаје
јефтини и прости моноблок посту
пак.
Душа цијеви нарочите
геометрије
Цијеви су израђене од специ
јалног, троструко легираног чели
ка и изнутра хромиране а имају
нарочиту унутрашњу геометрију
коју фирма FAIR назива "X cones".
Душа цијеви је наиме бушена на
класични уски на
чин и има
пречник
о д

Само турска ораховина долази
у обзир код FAIRа за израду кун
дака чија је цијена снижена при
мјеном технологије ласерског
чекирања. Кундак на сачмарици
"Iside vintage" је типичне енглеске
форме, а поткундак има на врху
дугме за демонтажу.
Египатска
богиња Изида
Сачмарица
"Iside" названа је
по Изи
ди, боги

њи плодности,
брака, љубави и живота из
древне египатске митологије, за
штитници жена и природе, врхов
ном женском божанству старог
Египта. Жене у Египту имале су
готово сва права као мушкарци, а
најважнија и врло ријетка повла
стица била је могућност да жена
живи самосталан живот, без ика

кве мушке заштите. Боги
ња Изида је у египатској мито
логији
представљена
као
савршена мајка и жена, оличење
земаљске снаге, богиња неба и
Мјесеца, магије и мудрости, боги
ња једноставности, пријатељица
мајстора и она која слуша њихове
молитве.
Култ Изиде се у давна време
на из Египта преко античке Грч
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ке проширио и на антички Рим
гдје је постао необично важан дио
римске религије посебно се уко
ријенивши на Сицилији. Древна
митологија, култови и обреди ка
сније су се постепено трансфор
мисали у хришћанство које је
посредством римског цара Кон
стантина Великог (рођеног на
мјесту данашњег Ниша у Србији)
и његовог Миланског едикта из
313. године (којим је проглашена
вјерска равноправност и забра
њен прогон хришћана) стигло и у
Римско царство. Међутим, култо
ви Изиде и других женских бо
жанстава на Сицилији су остали
дуже вријеме присутни, а њихови
поједини елементи задржали су
се до данашњег дана испреплете
ни са хришћанским учењима и
обредима.
Ту постоји једна веома зани
мљива аналогија  управо су на
Сицилији древни египатски и ан
тички митови снажно укоријење
ни у религију и културу па се у
тамошњим археолошким музеји
ма лако може сазнати да су статуе
ранохришћанских мученица и
светица израђиване по узору на
различита женска божанства из
претхришћанског периода. Тако
је и сама Богородица, која доји
Христоса, представљана у сици
лијанској ранохришћанској ико
нографији попут египатске
богиње Изиде која доји Хоруса.
Изида је позната и као боги
ња са 10.000 имена. Сачмарица
коју смо представили носи нај
познатије од њих и представља
симболичну инкарнацију вр
ховног женског египатског бо
жанства, чији је култ најдуже
опстао на Сицилији. Да ли су и да
нас жене на Сицилији опасније од
пушака? Фирма FAIR, са сјевера
Италије, богиња је прецизне из
раде и квалитета, а истовремено
велика заштитница ловачких
новчаника. То је оно што сигурно
знамо.
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Више од три стотине
учесника уживало у
кулинарским
специјалитетима, а на
дружење осим домаћина
стигли ловци из окружења
те још једном показали
да су овакве
манифестације
пун погодак
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

ЛУ "ИГРИШТА"
И ОПШТИНА
ВЛАСЕНИЦА
ОРГАНИЗОВАЛИ
КОТЛИЋИЈАДУ

Л

овачко удружење
"Игришта" из Власе
нице организовало
је котлићијаду, а у
предивном амбијен
ту Власеничког језе
ра окупило се више од 300 људи
којисуседобропровелииуживали
у кулинарским специјалитетима.
Захваљујући ловачком удруже
њуиопштиниВласеница, којајеби
ла покровитељ ове манифестације,
поново је у овом граду, након шест
година, заживјелакотлићијадакоја
на најбољи начин промовише ту
ристичке потенцијале овог дијела
Републике Српске.
 Приједвијеседмицесмо, узпо
дршкуопштине, уредилииочисти
ли градско језеро, које је велики
туристичкипотенцијалВласенице,
што показује и ова манифестација,
коју ЛУ "Игришта" у сарадњи са ло
калномуправоморганизујенаовом
локалитету. Више од 300 учесника,
27 пријављенихекипа, узприсуство
великогбројанашихсуграђана, до
вољно говори да имамо шта да по
нудимо и ми само можемо обећати
даћеоваквихдогађајаубудућности
бити више  истакао је предсједник
"Игришта" Марко Тодоровић.
Начелник општине Мирослав
Краљевић подсјећа да Власеница
отвореног срца дочекује све добре
људе.
 Нашциљјебиодаокупимосве
људедобревоље, људекојизнајуда
направе добар котлић, није битно
да ли срнећи, рибљи или од неких
других састојака, битно је да се на
прави добра храна. Оно што је нај
битније је да се људи, не само из
наше општине, него из окружења,
друже, да се уважавају јер је Власе
ница град отворен за све, без обзи
ра на вјеру и нацију  наглашава
Краљевић.
Првичовјекопштинекажедаје
јул мјесец у којем се гостољубивост
Власеничана посебно истиче јер
низ манифестација  Брдска ауто
трка, Бирфест, Државнопрвенство
у бициклизму и котлићијада  Вла
сеницу на неки начин издвајају у
цијелој овој регији.
 Имамо огромне потенцијале

Екипа из ловачке
секције Церска

МИРИС
ГУЛАША
ОКУПАО
ОБАЛЕ
ЈЕЗЕРА

ПОБЈЕДНИЧКА
ЕКИПА
Побједничку екипу Семберија из
Бијељине чинили су Василије
Савић, Стеван Месаровић, Душко Крајишник, Јово Шубарић и
Драгомир Јевтић.
- Ово је одлично организован,
веома интересантан догађај, који
показује да је ловцима прије
свега важно пријатељство и заједништво. Лов је дружење, узгој
и храњење дивљачи, а тек на
крају је одстрел и оно што се у
широј јавности сматра ловом.
Власеничани су изузетни људи,
с изузетним ловиштем, гдје се
поштују сва правила лова. Зато
смо уживали на овој котлићијади - истакао je Месаровић, дугогодишњи ловац и познати
пољопривредни стручњак из Бијељине.

који су само дјелимично искори
шћени. Природанамјебиланакло
њена. Бог нам је све дао, све је у
нашимрукамаидонасјекакоћемо
тоискористити. Несумњамдаћемо
то у наредном периоду успјети на
много бољи начин и организовати
иискористити, аовакотлићијадаје
малипоказатељоногаштаможемо
и како можемо  истиче Краљевић,
којијеипредсједникСкупштинеЛУ
"Игришта".
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ПРОФЕСОРИ
ДОБРИ КУВАРИ

Најукуснији
котлић
- побједничка
екипа Семберије
из Бијељине

Уче
сници ове
манифестације
нисукрилиодуше
вљење атмосфером и
дружењем које је понудила котли
ћијада у Власеници.
 Свепохвалеорганизатору. Си
гурно ћемо овај дан дуго памтити
јер је ово прави примјер дружења
међу људима којима је лов и љубав
премаприродизаједничкаособина
и оно што их спаја  каже предсјед
никЛУ"Семберија" изБијељинеВа
силије Савић, које је са ЛУ
"Игришта" потписалоповељуобра
тимљењу.

КУВАРСКО
УМИЈЕЋЕ ПОКАЗАЛО
27 ЕКИПА
ПознатиаутопревозникизВла
сенице Радомир Жепинић предво
дио је екипу техничког прегледа
"Панос" укојојјебилодесетакауто
превозника из Милића, Шековића
и Власенице и такође има само ри
јечи хвале за ову манифестацију.
 Све је предивно  чујемо и од
МлађеСлијепчевићаизекипеауто
сервис "Слијепчевић", додајући да
овакви догађаји требају становни
цимаВласенице рекаојеЖепинић.
Похвале организаторима ко

тлићијадестижуиодЗоранаСтани
мировића, званог Барон.
 Немашта, овојеправирај, див
ни људи, супер дружење  каже по
пуларни ловац из Власенице.
Цвјетко Вукосављевић,
угоститељскирадник
из Власенице, го
динама се дру
жи
с
овдашњим
ловцима.
Каже да
се оку
пило де
сетак
пријате
ља који
су често
заједно.
За спрема
ње хране
највише је за
дужен Јанко Ђо
кић, који је четири
деценијепровеоуугости
тељству.
 У котлићу се налази пет врста
меса и обогаћен је само природним
артиклима казујенамовајискусни
Аутопревозници показали
и кулинарско умијеће

кувар.
Дугогодишње искуство у спре
мању котлића има и Јовица Мајсто
ровић, чланЛУ"Комић" изМилића.
На власеничкој котлићијади, како
каже, првипутучествује, аекипаиз
Милића са 20 чланова је једна од
најбројнијих.
Ту су и ловци из секција Грабо
вица, која припада ЛУ "Игришта".
Маринко Тепић, који је ловац од
1981. године, каже да је добро што
су ловачко удружење и општина
Власеница обновили котлићијаду
како би се људи дружили и ужива
ли на градском језеру, које је поно
во оживјело и постало омиљено
купалиште Власеничана. У добром
расположењузатеклисмои такми
чаре из ловачке секције "Церска",
чија екипа броји 12 чланова.
 Ово је нешто најљепше што
може да се деси на нашем подручју.
Видитеколикосуљудисрећнииза
довољни сосмијехомналицупри
ча нам Џемил Бабић, док је његов
колегаМухизинВелићдануочико
тлићијаде дошао из Њујорка да би,
како каже, био на овој манифеста
цији и са својим пријатељима.

Професори СШЦ "Милорад Влачић" из Власенице, осим што су
одлични педагози, показали су
да су и добри кувари.
- Добитну комбинацију чине
много љубави за припрему овог
специјалитета, стрпљење и тимски рад. Просвјетни радници из
средње и основне школе, који се
друже, воле природу, имају такмичарски дух, а поред тога су
велики гурмани и врхунски мајстори у припремању котлића,
удружили су снаге и резултат
није могао изостати - сматра Горан Ђурић, директор СШЦ "Милорад Влачић".

Накотлићијадиучествујеиеки
па општине Власеница. Осам чла
нова представило се богатом
понудом, а котлић, војнички пасуљ
и роштиљ крчкају се на ватри. На
најбољи начин репрезентују своју
локалну самоуправу.

НАЈБОЉИ
КОТЛИЋ ПРИПРЕМИЛА
ЕКИПА СЕМБЕРИЈЕ
Иначе, спремањехранеукотли
ћима било је спектакуларно. У сво
јим гурманским тајнама опробало
се 27 екипа, махом из Власенице, те
оближњих Милића, Хан Пијеска,
ШековићаиБијељине. Свису, пока
зало се, прави мајстори кулинар
ских вјештина. Жирију није било
нималолакодаизаберенајбољејер
сеусвакомкотлићукрчкаоодличан
гулаш. Три искусна угоститеља, га
строномаизВласенице, ЈовоКраји
шник, Синиша Маринковић и
Милован Вуковић, дегустирала су
све припремљене специјалитете,
оцјењујућиначинприпреме, квали
тет, укус и мирис, да би прогласили
три најбоља гулаша. Најукуснији
котлићнавласеничкојкотлићијади
припремилајеекипа"Семберија" из
Бијељине, пехарзадругопласирану
екипу припао је ловцима из секци
јеДоњиЗалуковик, докјетрећемје
сто освојила екипа СШЦ "Милорад
Влачић" изВласенице. Пехареиди
пломе представницима најуспје
шнијих
екипа
уручио
је
предсједник ЛУ "Игришта" Марко
Тодоровић.
Власницима котлића, са најбо
љим гулашима, домаћин је додије
лио дипломе и пехаре у трајно
власништво. Дружење на Власе
ничком језеру, уз музику, пјесму и
шале, алиикупањеивожњучамци
ма, потрајало је до вечерњих часо
ва.
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Август и септембар резервисани за лов на препелицу

Најатрактивнији лов
на ситну дивљач
Интересовање ловаца
за ову врсту лова код нас
из године у годину расте.
Није занемарив ни број
странаца који долазе
у наша ловишта и
нашим удружењима
доносе значајна
финансијска средства
ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

lovacken@gmail.com

очетак августа је у
великом броју на
ших ловишта у зна
ку
лова
на
препелице, најмање
пољске коке код нас.
Ово је прилика да се
на испит стави рад паса, упорност
и умијеће ловаца. Интересовање
ловаца за ову врсту лова код нас из
године у годину расте, те се
сматра да је ово данас
најатрактивнији
лов на ситну ди
вљач.
СВАКОДНЕВНО
Препелица
20 ИТАЛИЈАНА
(Coturnix cotur
БОРАВИ
nix) је изузетно
У ШАМЦУ
атрактивна
ловна

П

дивљач, коју још називамо
и "пућпура" због каракте
ристичног оглашавања
"пућпуру". Селица је и на
наше просторе долази са
обала сјеверне Африке кра
јем априла и почетком маја
се гнијезди. Крајем
августа, када одра
сту млади,

сакупљају се у јата и преко Итали
је и Сицилије лете преко мора у
правцу Африке, гдје проводе зиму.
Међутим, важно је знати да један
мањи број јединки препелица
остане преко зиме и на нашим
просторима, као станарица.
Распрострањена је готово у
цијелој Европи. Изузетак су стани

шта Исланда, Скандинавије, сјеве
ра Финске и сјевера Русије. Нара
сте у дужину до 20 центиметара, а
када рашири крила широка је око
35 цм. Реп јој је дугачак око три цм,
а црвенкастожућкасте ноге дуге
су јој 2,5 цм. Тјелесна маса дости
же од
►
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►95 до 159 грама. Основна боја пер
ја је рђастосива која је испрскана
црном бојом. Над очима има пра
мен перја жуте боје. Грудно перје у
женке је бијело, а код мужјака сме
ђецрвенкасте боје.
Основно станиште, односно
животни простор препелице су
равнице са ливадама, широка по
ља, угари, дјетелиништа, стрњи
шта, али и планински пашњаци
између 1.000 и 1.800 метара
надморске висине. У посљедње
вријеме све чешће се заоравају
стрњишта одмах након жетве или
чак пале, те употребљавају херби
циди, чиме се директно угрожава
станиште препелице, али и остале
дивљачи.
Препелица проводи дан
и ноћ на земљи, у равним
пољима обраслим ра
зним житарицама и у
ливадама. Никада
не сједа на стабла.
По земљи трчи
доста брзо, а
кад узлети,
не лети ви
соко ни
далеко.
Од чула
су јој
раз
вије
н и

вид и слух. Храни се у пољу зрне
вљем разних житарица и корова,
сјемењем мака и конопље, али и
хвата инсекте и једе мравље лут
ке.
Гнијезда прави веома једно
ставно, у трави, житу и грмљу.
Сезона парења траје током
маја и јуна. Мужјаци не тр
пе друге мужјаке у при
суству
женке
приликом паре
ња.
Женка
препелице
у

гнијездо
направље
но од траве
и смјештено
испод грмља
полаже шест 
осам бијелих или
прљавожутих јаја
са црним пјегама,
на којима лежи од
16 до 18 дана. Док
женка лежи на јајима,
мужјак тражи другу
женку за парење, не
бринући за своје легло.
Млади су уз мајку око
три седмице, након чега
постају самостални и
знају да лете. Препелице
су брижљиве према својим
младима, а понекад прихва
те и туђе пилиће који су
остали без мајке. Ако прво ле
гло из било којих разлога про
падне, препелица поново носи
јаја. Препелице су плијен лисица,
творова, куна, мачака и неких пти
ца грабљивица.
Најуобичајенији лов препели
це је са псом препеличаром. У ав
густу, када су покошена жита и
траве, ловци пролазе пространим
пољима са запетом пушком у руци
и прате сваки покрет пса. Када је
пас стао и маркирао, ловац даје ко

манду псу "напријед",
након чега добар ло
вац препелицу обара,
а пас је по трагу про
налази и доноси. У првим дани
ма лова, односно почетком августа
ловцима на нишан излијећу једин
ке селице  станарице, које су у ло
виште дошле крајем априла и маја
те се гнијездиле у ловишту.
Међутим, већ од 20. августа у наша
ловишта слијећу популације пре
пелица селица које при свом ми
грационом путу прелијећу преко
наших крајева. Овај прелет обич
но траје до половине септембра.
Управо због ових популација поје
дини ловци користе недозвољене
мамце  вабилице, чија је употреба
забрањена Законом о ловству.
Најбоље вријеме за лов препе
лица јесте рано јутро, односно у
свитање. Тада је и по највећој суши
у ловишту присутна роса, пси лак
ше лове и лов дуже траје. Посебно
је лијеп лов када је дан облачан
или када кишица ромиња, када се
може ловити и до десет часова ују
тро.
Пресудна улога паса
Лов на препелице је незами
слив без добро обучених паса пти
чара. Псе је пожељно заштитити
од крпеља, те je пожељно изврши
ти тримовање дугодлаких паса
због лакшег подношења врућине.
Посебно је потребно водити рачу
на да се пси у овом лову не премо
ре, јер нису ријетки случајеви
нежељених ефеката изазваних
премором паса усљед високих
температура и недовољне конди
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ције. Да би лов био успјешан, по
жељне су мање групе ловаца, не
више од пет или шест, који се кре
ћу у размаку од десет метара у пра
вилној линији претражујући
терен. Овај размак се препоручује
због способности препелица да се
између ловаца извуку назад и по
лете иза леђа ловаца, или једно
ставно остану неподигнуте. Ловац
мора претражити цијелу парцелу,
без обзира на ниво вегетације. По
грешно је не доћи до краја парце
ле јер се птице, повлачећи се
испред ловаца, најчешће згрупи
шу на крају парцеле. Приликом пу
цања и поготка ловац мора
запамтити
мјесто
пада
одстријељене јединке и без скре
тања погледа ићи на то мјесто до
зивајући псе. Врло често
препелица падне као да је потпу
но погођена, а само јој је оштећено
крило и побјегне далеко.

ЛОВ ПРЕПЕЛИЦЕ
СПАДА У КРАЉЕВСКЕ
ЛОВОВЕ, ЈЕР ЈЕ
ДИНАМИЧАН, А ДОБРО
УВЈЕЖБАНИ ЛОВЦИ ИМАЈУ
ДОСТА ШАНСИ ЗА ПУЦАЊЕ
Генерално, лов препелице
спада у краљевске ловове, јер је
динамичан и кратко траје, а до
бро увјежбани ловци у добром
дану имају доста шанси за пуца
ње.
У лову се употребљава сачма
бр. 14 и 16. Препоручује се тежи
на пуњења од 32 грама. При гађа
њу препелице пожељно је
пустити птицу на уда
љеност већу од
десет мета
ра. Зе
мља
с а

највећом бројношћу
препелица је Шпанија
(око 370.000 парова) и
донекле Француска (око
100.000 парова). Према
подацима "BirdLife Interna
tional", европска популаци
ја препелице у посљедњих 40
година је опала за више од 50
одсто. Због наведеног стања ова
врста је заштићена у највећем
броју европских земаља као што

су Аустрија, Белгија, Чешка, Дан
ска, Њемачка, Естонија, Ирска,
Литванија, Летонија, Луксембург,
Мађарска, Холандија, Пољска,
Словенија, Словачка, Финска,
Шведска и Велика Британија.
Препелица код нас
Препелицу данас лове у Фран
цуској, Шпанији, Португалији,
Италији, Грчкој и код нас. У Репу
блици Српској препелица је лово ►
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► стајем заштићена врста. Лови се у

периоду од 1. августа до 31. де
цембра. Стање популације ове
врсте у БиХ није довољно ис
тражено, али постоје процје
не да се у БиХ гнијезди
између 5.000 и 10.000 паро
ва препелица.
Осим домаћих ловаца, у
лову препелице код нас уче
ствује и велики број ловаца
из других земаља (најче
шће из Италије и Фран
цуске) који доносе
значајну зараду кори
сницима ловишта, али
и локалним заједница
ма на чијој територији
су смјештени. Дакле, ова
врста дивљачи даје вели
ку шансу за развој лов
ног туризма на нашим
просторима. Управо због
тога, обиму коришћења
препелице је потребно
приступити веома опре
зно, јер како је и наведено,
подаци европских агенција
иду у прилог смањењу бројности
укупне популације ове врсте ди
вљачи. Осим губитка станишта
усљед преоравања пашњака, ли
вада и стрњишта, затим кори
шћења штетних пестицида,
једна од највећих пријетњи по
пулацијама препелица јесте пре
комјеран излов уз употребу
недозвољених вабилица као
и хватање мрежама цијелих
јата изнемоглих птица
при доласку на
обале Сјеверне
Африке. Истовре

мено
на
миграционим
путевима, препе
лице су изложене и
дјеловању олуја, када
страда велики број је
динки.
С тим у вези, а према
подацима
релевантне
стручне литературе, кори
шћење препелице се ограничава
на 10 одсто од утврђеног број
ног стања које обитава у лови
шту, или десет јединки по
једном ловцу по једном дану,
што је потребно дефинисати
годишњим плановима кори
шћења ловишта.
Шамчани предњаче
Једно од ловачких удруже
ња које већ петнаестак годи
на сарађује са иностраним
ловцима, нарочито Италија
нима је Ловач
ко удружење
"Фазан"
из
Шамца. Први
човјек удруже
ња Мирко Лу
кић објаснио је како
тече процес доласка
Италијана који екстремно
воле лов на препелице.
 Већ 15 година са
рађујемо са једном италија
нском фирмом која послује у
Брчком и преко ње нам до
лазе страни ловци. Они нас

обавијесте да има заинтересова
них ловаца, па онда с њима скла
памо уговор о изнајмљивању
парцела. Август и септембар
су, наравно, ударни мјесеци,
када је свакодневно по дваде
сетак Италијана код нас у го
стима. Од њих имамо дуплу
корист  директну јер изнајм
љујемо парцеле и индиректну
која се огледа у чињеници да
они бораве у нашем граду и
троше новац. Уредно су прија
вљени, добију дозволе, прија
ве полицији да доносе оружје,
имају налоге... Када је извозе,
онда се редовно пријаве на
царини да могу изнијети
улов, тако да нема простора
за махинације  испричао је
Лукић.

ЛОВЦИ ПОНЕКАД
КОРИСТЕ ВАБИЛИЦЕ,
ЧИЈА ЈЕ УПОТРЕБА
ЗАБРАЊЕНА ЗАКОНОМ
О ЛОВСТВУ
Он је додао да током та два
мјесеца шамачко удружење ос
твари значајан профит.
 Популација препелице је
боља него претходне године, не
што раније него што је уобичаје
но стигле су у наше крајеве и
гости су прилично задовољни.
Задовољни смо и ми јер нам ка
су удружења попуне са тридесе
так хиљада марака, које улажемо
у обнову и развој ловишта  за
кључио је Лукић.
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Добојски ловци организовали трећу по реду "Котлићијаду"

Варјаче укрстиле 22 екипе
Манифестацију је
пратио велики број
посјетилаца који су
провели дан дружећи се са
ловцима и ишчекујући
одлуку жирија ко је
спремио најбољи
специјалитет
ПИШЕ: ВОЈО СТЈЕПАНОВИЋ

lovacken@gmail.com

Спремање ловачког котлића као
својеврсног кулинарског специјали
тета најбољи је повод да се ловци
окупе и друже у вријеме сезоне ло
востаја. У добојском насељу Рудан
ка, испред ресторана "Рибарска
прича", 6. јула ове године варјаче су
укрстили ловци добојског и сусјед
них удружења.
На овогодишњој, трећој по реду,
"Котлићијади", своје умијеће у спре
мању котлића показале су 22 екипе
из секција ЛУ "Фазан" Добој, уз уче
шће неколико екипа из сусједних
удружења. Манифестацију је пратио
велики број посјетилаца који су про
вели дан дружећи се са ловцима и
ишчекујући одлуку жирија ко је
спремио најбољи специјалитет. У
име организатора манифестацију је

Специјалитете испробао
и градоначелник Борис Јеринић
и

Најбољи котлић припремил
ловци из Осјечана

ДОК СУ СЕ КРЧКАЛИ
КОТЛИЋИ ЛОВЦИ
ПРЕПРИЧАВАЛИ
ДОЖИВЉАЈЕ И НЕОБИЧНЕ
СУСРЕТЕ СА ДИВЉАЧИ
отворио предсједник "Фазана" Ве
дран Божичковић.
На "Котлићијаду" је стигао и
градоначелник Добоја Борис Јери
нић са сарадницима, као и бројни
представници политичког и јавног
живота. Јеринић је похвалио орга

низаторе и истакао да Градска упра
ва подржава све манифестације ко
је
доприносе
промоцији
туристичких потенцијала града на
три ријеке.
Док су се крчкали ловачки ко
тлићи ловци су, уз покоју чашицу,
размјењивали искуства, преприча
вали доживљаје и необичне сусрете
са дивљим звијерима. Потом је
стручни жири испробао 22 узорка и
одлучио да су најбољи котлић при
премили ловци из добојске секције
Осјечани, друго мјесто припало је
екипи "Рибарска прича", а треће
ловцима из Которског. Њима су уру
чене награде организатора, Ловач
ког удружења "Фазан" из Добоја,
спонзора манифестације, ресторана
"Рибарска прича", и "Бањалучке пи
варе". Остали такмичари су своје
специјалитете подијелили са при
сутним гостима и наставили угодно
дружење на обали Босне.

Срећа погледала Љубу Катановића из Осмака

Чекали срндаћа,
одстријелили вука
Члан ЛУ "Срндаћ" из Осмака Љу изненађење свих ловаца у овој гру
бо Катановић остварио је ловачки пи, појавио се вукна удаљености од
сан. Средином јуна, на локалитету око 40 метара. Искусни ловац из пр
Дрвенички луг, недалеко од села Зе вог хица био је прецизан и тако до
лина, одстријелио је вука старог око чекао да му вук падне под ноге.
двије године и тешког 47 килогра Услиједило је честитање и "ловачко
ма. У својој три деценије дугој
крштење" јер трофеј "горског
каријери Катановићу је ово
цара" представља врху
први трофеј вука.
нац каријере. Према
Група ловаца из лов
ријечима груповође
не групе Зоље, у којој
Миладина Ерића,
су били Миладин
ово је први вук
Ерић, Љубо и Ми
који је одстрије
тар Катановић,
љен у ловишту
Славко Танасић,
осмачких ловаца
Миленко и Мићо
након више од
Јовић те Васо и
три деценије.
Петко Ерић, нала
 Наши ловцису
зила се у редовном
ималиприлике да
Први одстријељени
лову на срнећу ди
примијете трагове
вук послије
вљач. У једном тренут
вукова, прије свега
три деценије
ку, пред вече, на опште
на подручју изнад Ра

Љубо Катановић са
својим колегама

ПРВИ ВУК КОЈИ ЈЕ
"ПАО" У ЛОВИШТУ
ОСМАЧКИХ ЛОВАЦА НАКОН
ВИШЕ ОД ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ
киног Брда и Сајтовића, који су у
протеклом времену причињавали
штету не само на сточном фонду у
овдашњим домаћинствима, него су
нападали и дивљач  казује Ерић, не
скривајући задовољство што је баш
ловац из њихове групе одстријелио

вукапослије толико година на овом
подручју.
Секретар ЛУ "Срндаћ" Драгиша
Бојковић каже да ћеу наредном пе
риоду више пажњебити посвећено
праћењу бројног стања вукова и
шакала на овом подручју, како би
њихова присутност у ловишту би
ла сведенана оптимални број, воде
ћи при томе рачуна да не дође до
угрожавања, односно истребљења
ове врсте предатора.
М. Л.
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КОЗАРСКА ДУБИЦА  Одава
њем поште погинулим и преми
нулим члановима 20. јуна у
великој сали Скупштине општи
не одржана је редовна годишња
сједница Скупштине Ловачког
удружења "Јелен" Козарска Дуби
ца.
Поред чланова Скупштине
овог удружења, догађају су прису
ствовали и гости, представници
удружења из бројних општина и
градова, те Ловачког савеза Репу
блике Српске.
Скупштина дубичких ловаца
радила је у два дијела. У радном
дијелу сједнице разматран је из
вјештај о раду за протеклу годи
ну, а у другом дијелу изабрани су
почасни чланови удружења, те
заслужним појединцима и орга
низацијама додијељене дипломе
и захвалнице. Сједницу је отво
рио предсједник Скупштине Ми
ле Зељић, а извјештај о раду у
протеклој години поднио пред
сједник удружења Слободан Бо
ројевић.

ДУБИЧКИ ЛОВЦИ
ВЛАСТИТИМ НОВЦЕМ
КУПИЛИ ЗЕМЉИШТЕ
И ПОДИГЛИ ГАТЕР
Протекла година је, као и
претходне, за дубичке ловце била
успјешна, казао је Боројевић изра
зивши задовољство реализова
ним активностима. Он је рекао да
су и лани уложена значајна сред
ства у ловнотехничке и ловно
узгојне објекте.
 Једно смо од ријетких удру
жења у Републици Српској које
сваке године отвори по неки зна
чајан објекат, у протеклом пери
оду смо старе и запуштене школе
уређивали и претварали у ловач
ке домове, а ове године власти
тим средствима изградили гатер
у Демировцу  казао је Боројевић.
Он је навео да је ЛУ "Јелен" у
дијелу ловишта које припада сек
цији Раван властитим средствима
купило 35 дунума земљишта и
направило гатер, који је након
скупштине и званично отворен.

Одржана скупштина Ловачког удружења
"Јелен" Козарска Дубица

Гатер као понос
и снага Дубичана
Гатер је урађен по
најсавременијим
стандардима, испуњава
све услове предвиђене
законом и једини, с
поносом могу рећи, у
Републици Српској има сву
потребну документацију
издату од Министарства
пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС,
нагласио Боројевић

 Гатер је урађен по најсавре
менијим стандардима, испуњава
све услове предвиђене законом и
једини, с поносом могу рећи, у
Републици Српској има сву по
требну документацију издату од
Министарства пољопривреде ,
шумарства и водопривреде РС 
нагласио је Боројевић.
За континуиране активности
на очувању природног богатства,
узгоја и заштите дивљачи ЛУ "Је
лен" је ове године одликовано
златним орденом Ловачког саве
за. Највише признање ЛС РС до

били су по четврти пут, а сребр
ним орденом одликовано је ви
ше чланова овог удружења.
А како знају да примају на
граде за свој рад, дубички ловци
знају и да награђују па су тако за
почасне чланове удружења иза
брали потпредсједника ЛС РС
Слободана Жупљанина и дирек
тора "Бањалучког велесајма"
Драгана Бојанића, те захвалнице
и признања уручили и другим
заслужним појединцима.
Жупљанин је истакао да ЛУ
"Јелен" заслужује сваки респект
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и поштовање, прије свега због
дугогодишње традиције, те спа
да у ред најбољих удружења у
Ловачком савезу РС.
 Ово удружење је веома ак
тивно, има велики број чланова, а
изводе и врло различите актив
ности на узгоју и заштити дивља
чи, на изградњи ловнотехничких
и ловноузгојних објеката  казао
је Жупљанин.
Он је рекао да људи овдје во
ле лов и да су спремни на одри
цања, да много тога раде и
изграђују властитим средствима,
што Ловачки савез подржава, као
и код других удружења која по
штују Закон о ловству, статут ЛС

500

чланова броји удружење

109

година постоји организован
лов на овом подручју

35

дунума земљишта купили Дубичани

РС, своја нормативна акта и раде
на добробит заједнице.
За новоизграђени гатер у Де
мировцу Жупљанин је рекао да
таквог објекта, по габаритима и
техничкотактичким карактери
стикама, практично нема на
овим просторима, тако да је то
сасвим сигурно на корист и до
бробит ЛУ "Јелен" и генерално
ловству и ловцима у Републици
Српској.
Бојанић је рекао да "Јелен" од
првог дана сарађује са "Бањалуч
ким сајмом" када је у питању Са
јам лова, риболова,
екологије и
спорта.
О н

ДОБРА
САРАДЊА СА
ОКОЛНИМ
УДРУЖЕЊИМА
Предсједник Ловачког удружења
"Баљ" из Костајнице Ненад Рељић истакао је веома добру сарадњу коју ово удружење има
са колегама из Козарске Дубице.
- Проблеме са разграничењем
ловишта ријешили смо прије неколико година, заједно сарађујемо у лову, али и у спречавању
криволова - рекао је Рељић.

је истакао да су Ду
бичани
стални
учесници сајма и
да имају изузет
но запажену
улогу и мјесто
у развоју лов
ног туризма у
свом граду, Ба
њалуци и Репу
блици Српској.
Он је додао
да ће новоотво
рени гатер бити
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додатна прилика за сарадњу, с
обзиром на то да ће и они своје
псе моћи ту да увјежбавају. До
бром сарадњом са дубичким лов
цима похвалио се и Стеван
Тадић, предсједник Ловачког
удружења "Пастирево" из Добр
љина.
 Већ дужи низ година ми има
мо одличну сарадњу, једни друге
посјећујемо, заједно ловимо и
дружимо се, заједно наступамо
према Савезу и регионалним ор
ганизацијама  казао је Тадић.

ЛУ "ЈЕЛЕН" ОВЕ
ГОДИНЕ ПО ЧЕТВРТИ ПУТ
ОДЛИКОВАН ЗЛАТНИМ
ОРДЕНОМ ЛОВАЧКОГ
САВЕЗА РС
Замјеник начелника општи
не Козарска Дубица Миле Злоју
тро је рекао да је ЛУ "Јелен"
најагилније удружење у овој оп
штини.
 Сама чињеница да постоје
више од стотину година, али и
ова екипа која уназад деценију и
више води удружење показују
како ловство може бити самоо
држиво, како се могу издвајати
средства и уз минималну помоћ
обнављати и градити објекти 
казао је Злојутро.
Он је рекао да је ловство мо
жда и једна од најважнијих тури
стичких грана у Козарској
Дубици, што не значи да ту још
нема простора да се у сарадњи са
општином, Владом РС и остали
ма може и даље развијати.
Ловачко удружење "Јелен"
основано је давне 1910. године и
једно је од првих ловачких дру
штава организованих на овим
просторима, има више од 500
чланова и газдује ловиштем које
се простире на више од 47.000
хектара.
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ЛУ "Мајевица" Лопаре

Посебна брига
о допунској
исхрани
дивљачи

Испуњен план одстрела срндаћа у ЛУ "Семберија"

Стабилан и бројан
фонд срнеће дивљачи
Квалитетна камена со у
солилима је други фактор
који задржава ову дивљач
у ловиштима која су у
јесењем и зимском
периоду препуна
хране просуте приликом
бербе кукуруза
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лан одстрела лова на
срндаћа на подручју
Ловачког удружења
Семберија испуњен је
у три седмице јуна и
јула. Ловочуварска
екипа је са главним
лововођом стално била на терену и
утврђено је да није било повреда
ловне дисциплине, а ловљено је по
правилнику о вршењу лова.
Ловачко удружење "Семберија"
из Бијељине има стабилан и врло
бројан фонд срнеће дивљачи, а што

Почео лов на
препелице
Ловачко удружење "Семберија"
обавјештава своје чланове да је 1.
августа почео лов на препелицу
и да он траје до испуњења плана
одобреног одстрела. Ловачке
секције претходно су биле дужне
да доставе локације парцела за
лов са груповођом, а чланови
овог удружења лов препелице
могу вршити сваким даном у
јутарњим и поподневним
часовима уз обавезан долазак на
зборно мјесто и показивање
ловне карте и уредне
документације за пса који се
користи у лову. Ловци туристи
такође могу вршити лов сваким
радним даном уз обавезно
присуство унапријед одређеног
пратиоца и претходно издату
ловну карту у трајању не дужем
од 48 часова.

је резултат дугогодишњег рада и бр
иге за ову дивљач које у ратним де
шавањима није било ни на
биолошком минимуму у ловишту.
Квалитетна камена со у солилима је
други фактор који задржава ову ди
вљач у ловиштима која су у јесењем
и зимском периоду препуна хране
просуте приликом бербе кукуруза.
Овогодишњем лову на срндаћа пре
тходилесу активности изградње ви
соких чека које испуњавају основне
критеријуме сигурности и стабилн
ости за несметано извођење лова.
Овог прољећа до отварања ловне се
зоне изграђено је више од 100 нових
квалитетних чека које су равномје
рно распоређене у ловишту. Оно чи
ме нису задовољни у ЛУ "Семберија"
је бројно стање срнеће дивљачи у ло
вачким секцијама поред Дрине и Са
ве, разлози кажу у удружењу су
познати и ради се на томе да се они
отклоне. У наредним данима предс
тоји састанак комисије за оцјењива
ње која ће прегледати и
оцијенити тр
офеје, а ваља
напоменути
су сембе
р с к и
ловци у
т о к у
лова од
ст ри је 
лили и
д в а
шакала у
Амајлијама и
Загонима.

Чланови Ловачког удружења
"Мајевица" из Лопара већ
деценијама посебну бригу воде о
допунској прехрани дивљачи. Уз
изношење кукуруза у класичне
хранилице, задњих година
набавили су и знатан број
аутоматских хранилица које се
редовно допуњују у току читаве
године. Сваке године се набави и
по неколико тона камене соли
која се равномјерно распоређује у
солила по ловишту. У свакој од
осам ловних јединица имају и тзв.
њиве за дивљач. То су пажљиво
изабране плодне парцеле у
рејону високих шума на којима се
засијавају кукуруз, луцерка и
чичока. Ове године засијано је пет
парцела укупне површине око три
хектара. Недавно је одржана и
акција окопавања и прихране
кукуруза на Лазиној њиви на
Међеднику изнад села Јабланица.
Кукуруз је у одличном стању, а
прошле године на овој истој
парцели је био рекордан род кога
је дивљач искористила до
посљедњег зрна. Послије
напорног дана на њиви био је
организован и заједнички ручак на
коме је потекла иницијатива да се
на том мјесту сагради и
надстрешница са столовима.
Пошто су ове њиве раније
власници редовно обрађивали, а
ту су била и сеоска домаћинства
занимљиво је да около има доста
калемљеног воћа. Дивљач те
воћке редовно посјећује, а испод
једне џанарике уочени су трагови
срна и дивљих свиња. Што се тиче
лова на срндаћа, он тече
планираном динамиком, а
зацртан је одстрел 51 зрелог
срндаћа и лов ће бити успјешно
реализован до 10. августа.
М. Б.

јун/јул 2019.

Међу гостима представници локалне власти, ЛС РС и Српске православне цркве

Ловачко вече у Шековићима

Дружење
за памћење

Забава за
200 ловаца
У нашем удружењу
преовладава тимски рад.
Присутан је договор и јака
жеља за успјехом, што
повећава наше цјелокупне
активности, рекао Влачић
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ
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радиционално, пред
почетак ловне сезоне
на срнећу дивљач, ЛУ
"Бишина" из Шеко
вића организовало је

Секција Тршић
ЛУ "Соко" Козлук

Успјешан
почетак лова
на срнећу
дивљач
Ловци из Тршића,
насеља недалеко
од Зворника, ко
ји припадају
ЛУ "Соко" из
Козлука,
успјешно су
от в о р и л и
сезону на
срнећу ди
вљач. На те
рену своје
секције, у про
теклом перио
ду, одстријелили
су три срндаћа. Након
што је успјешан у лову био
млади Војин Петровић на лока
литетима Живковине и Јанкови
не, срндаће се одстријелили
Митар Стевановић и Предраг Јо

ловачко вече, гдје се окупило око
200 ловаца, чланова матичног
удружења, али и њихових прија
теља, колега ловаца из сусједних
ловачких друштава, прије свега
из регије Бирач.
Предсједник удружења Петар
Влачић, заједно са својим сарад
ницима, љубазно је дочекивао
све госте, међу којима су били
члан Управног одбора Ловачког
савеза РС Здравко Илић, начел
ник општине Шековићи Момир
Ристић и свештеник храма По
крова Пресвете Богородице у
Шековићима протојереј ставро
вановић.
Код ловачке куће, једне од
најљепших у овом дијелу Подри
ња, иначе омиљеном састајали
шту овдашњих љубитеља лова и
природе с обзиром на окружење
у којем се налази, срећни ловци
успјех су подијелили са колегама
из своје секције.
 У нашем ловишту има ра
зноврсне дивљачи за шта су сва
како заслужни и наши
ловци, који доста
раде на узгоју и
заштити, по
себно племе
ните врсте
дивљачи 
каже један
од иску
снијих чла
нова Ђоко
Петровић.
Он додаје
да се брига о
заштити дивља
чи показује и кроз
градњу ловноузгојних и
ловнотехничких објеката, као и
организовањем акција на изно
шењу хране у ловиште.
М. Л.
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дава тимски рад. Присутан је до
говор и јака жеља за успјехом,
што повећава наше цјелокупне
активности  истиче Влачић, који
се на челу ловачког удружења у
Шековићима налази од августа
2016. године.
Пригодним ријечима присут
нима се обратио Здравко Илић, у
име ЛС РС, који је ловцима Шеко
вића захвалио на доброј органи
зацији и дружењу са добрим
људима и домаћинима, који, како
је рекао, имају смисла за љепоту
живљења и ширење пријатељ
ства.

НАПРЕДУЈЕ ГРАДЊА
ЛОВАЧКОГ ДОМА

Лијеп поклон челника
ЛС РС удружењу "Бишина"

фор Драган
Томић. Влачић каже да је ЛУ "Би
шина" уприличило забаву пред
почетак ловне сезоне на срнећу
дивљач.
 У нашем удружењу преовла

Након говора, Илић је уручио
умјетничку слику, поклон Ловач
ког савеза РС, Влачићу са жељом
да се она нађе у просторијама но
вог ловачког дома, који се гради
у овом градићу у сјевероисточ
ном дијелу Српске.
Иначе, традиција лова у Ше
ковићима је дуга скоро шест де
ценија. Двадесетак љубитеља
лова и природе, далеке 1960. го
дине, основало је ЛУ "Бишина",
које данас у четири секције оку
пља око 200 чланова и газдује ло
виштем које се простире на око
25.000 хектара.

Вриједни ловци из Роћевића и Пађина

ГУЛАШ ЗА СЛАВУ ЦРКВЕ
Обиљежавању крсне славе цр
кве Светог великомученика Про
копија и три деценије овог
православног храма у Роћевићу
код Зворника, свој допринос дали
су и ловци! Наиме, осам чланова
ЛУ "Соко" из Козлука, учествовали
су у спремању гулаша који се на
шао на менију великог народног
ручка, који је приређен у славу и
част значајног јубилеја цркве у
овом подрињском селу.
Како нам је рекао Милан Стје
пановић Ћепало, иначе главни ло
вовођа у "Соколу", малобројна, али

вриједна екипа ловаца из Роћеви
ћа и Пађина, припремила је око
200 литара паприкаша који је био
дио богате трпезе на овој свечано
сти и народном весељу.
 С радошћу смо се одазвали на
позив нашег свештеника, јер,
уосталом, живимо на овом подруч
ју и парохијани смо Црквене оп
штине Роћевић, тако да нам је
велика част што смо на овај начин
помогли да се на достојанствен на
чин обиљежи слава и јубилеј наше
цркве  каже Стјепановић.
М. Л.

28 јун/јул 2019.

Претходних година
уложили смо значајна
средства у прихрану
срнеће дивљачи и
резултати, наравно,
нису изостали, истакао
Драшковић

"Гулашијада"
у Бјељевинама

"Варди"
прво
мјесто
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ланови ЛУ "Игман" из
Источне Илиџе суми
рали су резултате ло
ва на срнећу дивљач.
Годишњи план од
стрела за матичне
ловце и комерцијал
ни лов је у потпуности испуњен.
Ове године, са најбоље оцијењеним
трофејом срндаћа, може да се по
хвали Жељко Булајић. Према рије
чима предсједника Удружења
Стевана Драшковића, видно је по
бољшан квалитет трофеја срндаћа.
 Претходних година уложили
смо значајна средства у прихрану
срнеће дивљачи и резултати, на
равно, нису изостали. Поред изно
шења хране у зимском периоду,
потрудили смо се да поставимо
што већи број солила која су актив
на током цијеле године  истакао је
Драшковић.

Ч

ОДЛИЧНА САРАДЊА
СА ЛОКАЛНИМ ВЛАСТИМА
Љетна сезона завршена је по
четком августа, али то не значи да
ће ловци остати неактивни у пред
стојећем периоду. Прије свега, успо
стављена је добра сарадња са
локалном полицијском станицом,
те су у том правцу договорене за
једничке патроле с циљем обезбје
ђивања потребног мира у ловишту
све до почетка зимског дијела сезо
не. Такође, и са Шумским газдин
ством "Трескавица" из Трнова
остварена је одлична координаци
ја задатака на заштити дивљачи и
њеног станишта. У ловишту је по
стављен и значајан број надзорних
камера које шаљу видео и сликов
не записе у реалном времену.
 Планирали смо низ активно
сти које се прије свега односе на
уређење ловишта, што се огледа
наприје у изградњи нових храни
лица. Већ одавно је покренута про
изводња хране у властитој режији
и с тим ће се наставити и у будућ
ности  каже Драшковић.
Битно је истаћи да је Удружење
богатије за пет нових чланова који
су положили ловачки испит, као и
за четири оцјењивача трофеја ди
вљачи. Посебно радује чињеница
да се из године у годину све више

Успјешна сезона на срнећу дивљач
иза ловаца Источне Илиџе

Побољшан
квалитет
трофеја

Награде
Отвору лова претходила је сједница Скупштине удружења на
којој су уручена признања најактивнијим ловцима у протеклом
периоду. Такође, Ловачко удружење "Игман" је препознато од
стране престижне фирме "Л&Ф"
за квалитет у пословању и одликовано је златним сертификатом, што је још једна потврда
доброг рада у посљедњих 18 година.

припадница љепшег пола придру
жује Удружењу и да су веома актив
ни чланови, дајући значајан
допринос развоју и унапређењу
ловства на овим просторима.
Удружење има одличну сарад
њу са локалном заједницом, а редо
ван гост манифестација је и
начелник општине Источна Илиџа
Маринко Божовић. Тако је било и
ове године приликом отварањало
ва, када је обећао наставак добре са
радње.
 Општина ће и убудуће пружа
ти помоћ и подршку кад суупитању
уређење и изградња инфраструк
турних објеката у ловишту, комер
цијални лов, те узгој и заштита
дивљачи  рекао је Божовић.

Девети пут за редом
Удружење грађана "Радој
на" Стргачина организова
ло је "Гулашијаду" у
Бјељевинама, а овај пут
прво мјесто освојила је
екипа Ловачког удружења
"Варда" из Рудог.
"Гулашијада" у Бјељеви
нама одржава се већ тра
диционално поред ријеке
Радојне крајем јуна. Као и
претходних година, у так
мичењу су учествовали и
ловци локалног удружења.
Екипу су предводили ло
вочувар Миле Танасковић
и Санел Џиханић, члан
Скупштине Удружења у
име групе Дубац.
Представници побјед
ничке екипе истакли су да
је конкуренција била вео
ма јака, те да су уложили
велики труд и знање да би
освојили прво мјесто.
Наравно, познато је да су
ловци велики гурмани и
да имају богато искуство у
припремању различитих
специјалитета од дивља
чи.
Сваки састанак, било у
ловишту или у ловачкој
кући, зачини се добром
храном. Иако нису хтјели
да открију све састојке по
бједничког гулаша, казали
су да је веома важно да се
користи што свјежије месо
и више различитих зачи
на.
Одличан домаћин било је
Удружење грађана "Радој
на", чији је основни циљ
дјеловања заштита ријеке
Радојне и њене околине.
М. П.

јун/јул 2019.
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да лов као спорт зближава и оплеме
њује људе. Отуда је и обавеза нас лова
ца да његујемо дружења и лијепу
ријеч. Првенствено треба да будемо
људи, да човјек човјеку буде човјек.
Ако се ова порука оствари, све остало
ће доћи само по себи  и богатство ло
вишта и дисциплина чланства и лов
ни туризам и одумирање криволова 
подвлачи Лазаревић.
Трофеје, вели, не памти јер, како
каже, за њега је лов прије свега спорт
и потреба за дружењем и боравком у
природи. Годинама га је занимало
препарирање дивљачи. Прича да су
ловци због дивљачи, а не дивљач због
ловаца. Сматра да је потребно још ви
ше радити на уништавању предатора,
који су бројни окоДрине, јер се доста
хране баца.

Људи из ловачке биљежнице: Милосав - Мићо Лазаревић

Мој живот је лов
Кад се једном крене у лов,
онда више повратка нема,
каже популарни Зебец који
је, поред тога што је
ловац, некада био и
одличан фудбалер
локалног Напретка
из Доњег Шепка
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com
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илосав  Мићо Ла
заревић из Доњег
Шепка, села смје
штеног на средо
краћи
пута
између Зворника
и Бијељине, бави се ловом пуне три
и по деценије. Љубав према овом
хобију наслиједио је од оца Вука
шина, па потом пренио на сина Си
нишу.
Радећи у хемијској индустрији, ло
зничкој "Вискози" и зворничкој Фа
брици глинице "Бирач", из
здравствених разлога, да би неутра
лисао дејство хемикалија, све чешће је,
прича Милосав, боравио у природи, на
чистом ваздуху, те се тако родила и
љубав према лову.
 Ловац сам од 1984. године  казу
је Лазаревић, у свом крају и у ловач
ким круговима познат по надимку
Зебец, својевремено и успјешан фуд
балер у локалном фудбалском клубу
Напредак.
У богатој каријери највише је ло
вио лисице, а као ријетко који овда
шњи ловац имао је прилику да у

једном дану одстријели чак четири
комада. О том јединственом догађају
каже:
 Једне вечери завршио се лов у
коме нисам ништа одстријелио. Коле
ге, онако заједљиво, кажу: "Убиј не
што, ми частимо". Одговорио сам им
да ће бити обавијештени кад се то де
си.
Убрзо потом, наставља Лазаре
вић, комшија Бобан Лазаревић јавио
му је да на оближњем брду "падају"
фазани!  Одмах сам помислио  мора
да их тјера лисица. Стигао сам на то
мјесто и одстријелио једну. Разумљи
во, радовали смо се том успјеху. Још
док је цијев пушке била врућа, керови
су подигли још три лисице, тако да сам
то вече одстријелио четири комада 
сјећа се Мићо овог несвакидашњег
подвига.
У породици Лазаревић својевре
мено су се бавили и кинологијом. Од
гајали су познате пасмине, прије свега
посавце и балканце, по којима су били
препознатљиви у овом дијелу Подри
ња. Своју велику љубав према живо
тињама ова угледна ловачка
породица показала је и током узгоја
зечева, када су својевремен, у свом до
маћинству имали петнаестак комада.
 Једном приликом у дворишту
смо нашли дивљег зеца, што нам је по
служило да урадимо укрштање ди
вљих и питомих зечева. Када одрасту,
по правилу, пуштали смо их у приро
ду ради обуке и тренирања паса, а не
ријетко смо их и поклањали колегама
 казује Милосав објашњавајући ва
жност репродукције, односно обнове
свјеже крви, како то популарно ловци
кажу.

У матичном удружењу "Соко" из
Козлукабио је предсједник Скупшти
не, као и дугогодишњи предсједник
ловачке секције Шепак.
 Наша дружења су најбољи доказ

ПРВИ ОТКРИО
ДАБРОВЕ
НА ДРИНИ
Даброве на ријеци Дрини прије
неколико година први је открио
управо Лазаревић.
- Баш овдје, на локалитету Дебела Међа, била су повијена и начета стабла. Знали смо да је то
посљедица присуства неких глодара. Кад се, послије неколико
мјесеци, корито Дрине смањило,
видио сам трагове по пијеску и
два дабра у плићаку - говори
популарни Зебец.

ТРОФЕЈЕ НЕ ПАМТИ,
ЈЕР ЈЕ ЗА ЊЕГА ЛОВ
ПРИЈЕ СВЕГА СПОРТ
 Овдје нема доста шума да би се
дивљач могла сакрити, па зато ловци
морају више бити посвећени уништа
вању разних предатора који кидишу
на племениту дивљач  објашњава Зе
бец.
По свом позитивном темпера
ментну Милосав предњачи не само у
својој секцији него и у цијелој ловач
кој организацији.
 Више се појело прасади и јагња
ди него зечева  у свом стилу ће Зебец,
иначе познат по ведром духу.
Током цијеле каријереМилосав је
био активан у едукацији младих лова
ца и организовању дружења. Додаје да
има доста људи са стране који нису
ловци, али су стално с њима, у приро
ди, ради дружења.
 Они нам помажу у узгоју и при
храни дивљачи, поготово су активни
на сједељкама послије лова  говори
Лазаревић.
Каже да је највише ловио у прио
баљу Дрине, у атару свог и сусједних
села.
 Пошто сам рано остао без оца,
нисам имао могућности да идем даље
од куће, у друга ловачка удружења.
Ишао сам до Главичица, ловишта у би
јељинској општини, затим до Тузле и
околних градова. У Лозници и Зајачи,
преко Дрине, ловили смо дивље сви
ње, али на том терену нисам имао ве
ћег успјеха  истиче овај узорни ловац
из Доњег Шепка.
Милосав је поносан на свог на
сљедника, сина Синишу, који је ловац
од 1998. године.Ловачку традицију, по
свему судећи, наставиће и унук Урош
који је већ обезбиједио ловачку уни
форму и друге ловачке реквизите. У
породици Лазаревић жеља је да и мла
ђани Урош једног дана постане
чувени ловац у Подрињу, попут својих
предака  прадједе Вуле, дједа Мило
сава и тате Синише...

30 јун/јул 2019.

Успјешно завршен лов на срндаћа у ловишту Бањалука

План испуњен
за само три дана

Резултати одстрела
јасно указивали да је
фонд срнеће дивљачи
потпуно стабилан
и да се налази
на нивоу попуњености
пројектованог
капацитета ловишта

ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

lovacken@gmail.com
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а само три ловна дана
у ловишту "Бањалука"
извршен је планирани
обим коришћења срн
даћа који је ове године
износио нешто више
од 80 јединки. Већ на

кон првог дана, резултати одстрела
су јасно указивали да је фонд срне
ће дивљачи у овом ловишту потпу
но стабилан и да се исти налази на
нивоу попуњености пројектованог
капацитета ловишта. Анализом од
стријељених трофеја може се кон
статовати да је овогодишњи лов у
пoтпуности испунио узгојни циљ.
Међу одстријељеним срндаћима,

НАБАВЉЕНО
500 ЈЕДИНКИ ФАЗАНА
три трофеја су била у медаљи, међу
којима је и златни трофеј ловца Ми
ленка Галића са 140,50 CIC поена. Иза
њега се налази трофеј Синише Попо
вића са 113,50 CIC поена а затим тро
феј Џевада Обрадовца са добијених
106,20 CIC поена. Истовремено је од
стријељен и знатан број неперспек
тивних јединки срндаћа.
У оквиру планираних активно
сти за ловну 2019/2020. годину ЛУ
"Змијање" Бањалука извршило је
набавку 500 јединки седмонедјељ
них фазанских пилића из фазанери
је ЛУ "Семберија" из Бијељине, који
су пуштени у сталну волијеру овог
удружења. Након отхрањивања до
15 недјеља старости и "подивљава
ња", фазани ће бити пуштени у ло
виште на терене свих шест секција
"Змијања". Овим активностима
претходиће смањење броја предато
ра на подношљиву бројност са по
себним акцентом на терене гдје ће
се пуштати фазани. У нередном пе
риоду у ловишту "Бањалука" слије
де активности на изградњи ловних
објеката, међу којима је изградња
нове високе затворене чеке на лока
литету Тисовац у секцији Бочац, те
набавка и постављање аутоматских
хранилица на локалитету Амзача у
секцији Кола, као и на локацијама
Нова вода и Тисовац у секцији Бочац.

22. Видовдански турнир у ловном стрељаштву

Милошевић најпрецизнији

Ловачко удружење "Голуб" из
Бродца и ловачка секција "Бала
тун" и ове године били су домаћи
ни 22. Видовданског турнира у
ловном стрељаштву.
Организациони одбор на чи
јем челу је био Синиша Сарић имао
је пуне руке посла да се сви такми
чари али и посјетиоци угодно осје
ћају. На фудбалском терену гдје се
одржава ово такмичење предузе
те су све безбједоносне мјере да

такмичење прође у најбољем реду.
У екипном такмичењу у гађању
летећих мета најмирнију руку
имали су чланови "Семберије" из
Бијељине, друго мјесто освојили су
представници ловачких удруже
ња из Вукосавља и Брода, а трећа
је екипа ловачког удружења "Маје
вица" из Сребреника.
У појединачном такмичењу
прво мјесто је освојио Слађан Ми
лошевић ("Семберија"), други је
био Љубо Илић ("Голуб" Бродац),
а треће је освојио Мухибија Буљу
башић из Сребреника.
За традиционалну шицару
владало је велико интересовање
са великим бројем учесника, јер је
главна награда била печени ован.
Побједник у овој дисциплини је
Драгиша Сарић из Бродца. Вријед
но помена је да је баш са првог тур
нира у овом мјесту покренута
иницијатива за почетак стрељач
ког спорта у ЛС РС. Организатори
су најуспјешнијим екипама и поје
динцима уручили пехаре, медаље
и захвалнице, а за све присутне
био је организован и заједнички
ручак.
М. Б.

Редовна скупштина ЛУ "Вучјак"

Успјешна година Брођана
Предсједник Ловачког удружења
"Вучјак" из Брода Марко Видић на
гласио је на редовној годишњој
скупштини да је ово удружење у
протеклом периоду учинило мно
го на плану унапређења ловства,
заштити природе и узгоју и зашти
ти дивљачи.
Он је делегате скупштине и јав
ност упознао и о конкретним кора
цима које су направили чланови
удружења, те нагласио да су током
прошле године засијали кукуруз
на површини од око 30 дунума, на
бавили и поставили седам, ауто
матских хранилица и седам
камера, те да су у ловиште пусти
ли укупно 850 фазана. Приликом

подношења извјештаја нагласио је
да је задовољан радом органа и ко
мисија али је нагласио да од бољег
има још боље. Његов извјештај јед
ногласно је усвојен.
Скупштини је присуствовао и на
челник општине Илија Јовичић ко
ји је истакао да је из градске касе у
фебруару издвојено 5.000 марака
за помоћ при организацији "Шака
лијаде", на којој је учествовало ви
ше од 600 ловаца. Додао је да ће
општина у складу са могућности
ма и даље подржавати рад удруже
ња, а посебно манифестације које
директно утичу на заштити, узго
ју и очувању дивљачи у природи.
Б. Ш.

јун/јул 2019.

Подмлађено руководства ЛУ "Јахорина"
Пале остварило значајне резултате

Нове чеке спремне
за стране ловце
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Забава
Након дужег периода поново је
организована ловачка забава у
Палама. На Скупштини је закључено да је то пун погодак, те да
организација вечери није изискивала додатне трошкове. Позитивни утисци и коментари
присутних дали су подстрек за
наставак организовања овог облика дружења ловаца.

Три чеке у току ловне
2019/20. године почеће
да остварују резултате
на пољу комерцијалног
лова вука и медвједа.
Клаонички отпад
редовно се и прописно
износи на мрциниште,
а огроман допринос
дали су ловочувари,
рекао Пољаковић
ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

едовна годишња Скуп
штина ЛУ "Јахорина"
Пале одржана је у ло
вачком дому "Срндаћ"
у мјесту Мајдан. Днев
ни ред је био обиман, а
разматрани извјештаји
припремљени су веома детаљно.
Најприје је извршена верифи
кација мандата нових чланова
Скупштине и Управног одбора. У
наставку сједнице, без велике рас
праве, усвојени су записници са
претходне редовне и са изборне
скупштине.
Извјештај о раду Управног од
бора за ловну 2018/19. годину
поднио је предсједник УО Његош
Пољаковић. Он је на почетку изла
гања напоменуо да је ово прва рад
на година Управног одбора у
актуелном сазиву.
 Важно је истаћи да смо од
претходног сазива Управног одбо
ра наслиједили финансијску ста
билност, устројеност чланства по
ловним групама и секцијама, тра
дицију организовања и извођења
групног лова, те плански и зако
нит рад свих органа Удружења 
рекао је Пољаковић.
Он је додао је у току протекле

Р

ловне сезоне акценат стављен на
неколико ствари.
 Организовали смо сталну
прихрану дивљачи и успостави
ли систем организације комер
цијалног лова. У вези са
наведеним приступили смо на
бавци и постављању хранилица
са зрнастом храном за прихрану
дивљачи. Донесена је одлука да
се за сваку секцију изврши на
бавка по двије хранилице које
би се на мјесечном нивоу пуни
ле са по 50 килограма жита, а
зависно од његовог утрошка 

каже Пољаковић.
У паљанском ловишту поста
вљена је нова чека која ће у потпу
ности задовољити потребе
организације лова вука и медвје
да, те извршена санација пута. Јед
на стара чека је потпуно
реконструисана и стављена у
функцију, а до почетка сезоне пла
ниран је завршетак и треће потпу
но нове чеке.

ЗАСИЈАЛИ 100
КИЛОГРАМА ПШЕНИЦЕ
И ЗОБИ ЗА ПРИХРАНУ
СРНЕЋЕ ДИВЉАЧИ
И ДИВЉЕ СВИЊЕ
 План је да се на наведене три
чеке у току ловне 2019/20. године
почну остваривати резултати на
пољу комерцијалног лова вука и
медвједа. Клаонички отпад редов
но се и прописно износи на мрци
ниште, а огроман допринос дали

су ловочувари Жељко Глуховић и
Ацо Работа. Остварили смо изузет
но добру сарадњу са меснопрера
ђивачком индустријом "Пани" која
нам уступа потребну храну за мр
циниште  истиче први човјек
удружења.
Сви заинтересовани ловци мо
гу се информисати о условима ко
мерцијалног лова у ЛУ "Јахорина"на
број телефона +387 65 532 404 или
путем мејла njegosp76@gmail.com
Од средстава добијених кроз
програм Министарства пољопри
вреде, шумарства и водопривреде
извршена је набавка три аутомат
ске хранилице за прихрану дивља
чи зрнастом храном и двије
камере за надзор ловишта. Извр
шена је набавка још двије камере
од средстава Удружења.
 Пробно смо засијали 100 ки
лограма пшенице и зоби за при
храну срнеће дивљачи и дивље
свиње. Сагледаћемо резултате и
оправданост овог улагања и у на
редном периоду донијећемо од
луку о наставку овог вида
прихране дивљачи  објашњава
Пољаковић.
У Удружењу се посебно поносе
организацијом дружења и зајед
ничких ловова са побратимима из
Сивца, Јање и Ужица. Ове године у
организацију лова на вука у Вучи
јој Луци укључио се и управни од
бор што је допринијело повећању
броја ловаца гостију, те се са раз
логом може рећи да је ова манифе
стација добила републички значај.
На сједници су усвојени и сви из
вјештаји из претходне године, те
информација о Годишњем плану
коришћења ловишта за ловну
2019/2020. годину.
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Необична љубав петогодишње дјевојчице и дивље животиње

Мицика се
вратила
Марији у
загрљај
Иако су срне познате као плашљиве
животиње, ова није оклијевала да у
поновном сусрету пожури у загрљај
топлих дјечјих руку

M

ама, вратила ми
се, није ме забо
равила, биле су
ријечи које је
узвикива
ла пе
тогодишња Марија
Криваја из Буснова,
надомак Приједо
ра, док је трчала у
загрљај својој
маленој друга
рици  срни Ми
цики, коју је
пронашла и от
хранила још
док је била бе
ба.
 Марија и ја
смо прошле годи
не у мају шетале и
случајно пронашле
лане у шуми. Донијеле
смо га кући и храниле мли
јеком из флашице и оно се на
тај начин с нама спријатељило 
прича Бојана Криваја, Маријина
мајка.

ДА ПРИЈАТЕЉСТВО
НИЈЕ САМО ОНО КОЈЕ СЕ
РОДИ ИЗМЕЂУ ДВА
ЧОВЈЕКА, ПОТВРДИО ЈЕ
ОВАЈ ПРИМЈЕР
У њиховом домаћинству је, ка
же она, Мицика била све до марта,
након чега је отишла и није је би
ло пуна три мјесеца, али се, на ра
дост свих укућана, а поготово
малене Марије којој је лане најви
ше прирасло срцу, прије неколико
дана поново вратила.
Иако су срне познате као пла
шљиве животиње, ова није окли
јевала да у поновном сусрету

пожури у загрљај топлих дјечјих
руку и створи призор који би за
гријао и нај

хладнија срца.
 Тај период док је боравила с
нама уопште је нисмо затварали и
све вријеме је била на слободи.
Одлазила је у шуму и враћала се,
али сваки дан је била ту негдје око
куће  испричала је Маријина мај
ка, која је свједок велике љубави
и пријатељства између ове
двије неискварене душе.

Мицика је, прича Бојана, бора
већи у њиховом домаћинству за
вољела хљеб, али је сваког дана за
њу морао бити и неки слаткиш.
Марија је свакодневно журила да
што прије нахрани своју другари
цу, те да се безбрижно играју и
уживају у заједничким тренуци
ма. Да пријатељство није само оно
које се роди између два човјека,
потврдио је овај примјер по ко зна
који пут, али је и показао да се пра
ви пријатељи никад не забора
вљају.

ДОК ЈЕ БОРАВИЛА С
НАМА НИСМО ЈЕ
ЗАТВАРАЛИ И СВЕ ВРИЈЕМЕ
ЈЕ БИЛА НА СЛОБОДИ,
ПРИЧА БОЈАНА КРИВАЈА
 Иако су прошла пуна три мје
сеца, откако је посљедњи пут бо
равила близу наше куће и
дружила се с Маријом, она је ипак
није заборавила и сада долази са
мо кад је она код куће. Кад ње не
ма, неће да дође  казала је Бојана,
описујући ову невјероватну пове
заност двије другарице.
Осим што свједоче игри, трч
карању, љубави и пријатељству,
ова два бића уједно и заједно од
растају, што је уљепшано испре
плитаним топлим осјећањима.
И док је Марија возила би
цикл, Мицика ју је у стопу прати
ла, када је брала цвијеће, Мицика
јој је правила друштво, када је би
ла тужна, она би јој ставила главу
у крило и насмијала је, али и када
крене на спавање, ова петогоди
шњакиња зна да тамо негдје у шу
ми има другарицу која ће јој
увијек искрено потрчати у загр
љај.

јун/јул 2019.
ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

ПРАВОВРЕМЕНА РЕАКЦИЈА
ЧЛАНОВА ЛУ "ТРЕБЕВИЋ"
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

lovacken@gmail.com

Добро је познато да лов није
само одстрел дивљачи, већ мно
го више од тога. Пружање помо
ћи животињама када су
угрожене и у опасности дужност
је и обавеза сваког ловца. Упра
во ловци Ловачког удружења
"Требевић" из Источног Новог
Сарајева показали су хуманост и
ловачку етику спасавајући из
немоглог срндаћа.
Члан овог удружења Ненад Ра
дић пронашао је изнемоглог срн
даћа у селу Петровићи и збринуо
га у свом домаћинству. Одмах је
позвао предсједника удружења
Симу Тушевљака те ловце Слобо
дана Јовановића и Огњена Генга,
који су у кратком року били на ли
цу мјеста. Срндаћ је одмах преве
зен у ветеринарску амбуланту
"Вет планет", са којом удружење
има изузетно добру сарадњу. Еки
па ветеринара предвођена докто
ром Николом Баљком била је
обавијештена о доласку неуобича
јеног пацијента и спремно га је до
чекала. Доктор је посветио више
од два сата пажње болесном срн
даћу.

ТУШЕВЉАК:
ПОБРИНУЋЕМО СЕ
ДА СЕ СРНДАЋ ШТО
ПРИЈЕ ВРАТИ У ЛОВИШТЕ
 Имали смо веома тежак слу
чај. Ради се о срндаћу који је зара
жен паразитима који су се
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Ветеринар спасао
ЖИВОТ ЛАНЕТУ
намножили у великом броју. Пара
зити су изазвали дијареју, од које
је јединка смршавила и малаксала.
Такође, дошло је до црвљења зад
њег дијела  истакао је Баљак.

Након ветеринарског третма
на, срндаћ је смјештен у домаћин
ство Огњена Генга. Према
ријечима доктора, потпуни опора
вак срндаћа трајаће најмање пет

наест дана. Предсједник удружења
Симо Тушевљак истакао је да ће се
ловци и удружење побринути да
се срндаћ што прије врати у при
роду.

Свечаност код предсједника ЛУ "Вучјак"

Одстрелом медвједа Видић
УПОТПУНИО КОЛЕКЦИЈУ

Предсједник ЛУ "Вучјак"
Марко Видић крајем децембра
2018. године одстријелио је ме
двједа у медаљи у ловишту ЛУ
"Панос" из Вишеграда.
Ово ловиште богато је високом
дивљачи попут медвједа, вука, срне,
а "Панос" је у годишњем плану ло
ва планирао да буду одстријељена

два медвједа за комерцијални лов.
Као дугогодишњи искусни ло
вац Марко у својој колекцији није
имао медвједа и кад му се указала
прилика он је то искористио. Као
гост Вишеграђана са позивницом и
дозволом за одстрел, те борави
шном таксом и осталим регуларно
уплаћеним обавезама Марко је кре

нуо у велики лов. Ловочувар Миро
слав пратио је кретање медвједа,
добро је знао кад медвједдолази на
мрциништа. На локацији звана Ку
ка на обронцима планине Јањац око
поноћијеодстријељен медвјед. Од
стрел је извршен са високе чеке
удаљене од мрциништа око 50 ме
тара. Те ноћи поред Марка био је
пратилац Мирослав Бранац, лово
чувар и искусни ловац на ову врсту
високе дивљачи који је давао ин
струкције приликом одстрела. Да
нас се тај препарирани медвјед
налази у холу свадбеног салона
"Видић Петрол", који путници на
мјерници и остали гости радо посје
ћују и са њим се сликају.
Да би озваничио велику ловач
ку страст Видић је 22. марта орга

низовао ловачку вечеру за своје
пријатеље и ловце којој су се ода
звали челни људи општине Брод,
Ловачког савеза РС, те удружења из
окружења, како из Републике Срп
ске, тако и из Хрватске.
Б. Ш.

34 јун/јул 2019.

ЛУ "Вукови са Дрине" наставило традицију дружења са почасним
и заслужним ловцима

Посебна пажња ветеранима
Радом и активностима
стари ловци задужили своју
ловачку организацију која
им неколико пута годишње
враћа организовањем
дружења и сјећања
на давна времена

Почасни и заслужни ловци зворничког удружења

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

овачко удружење
"Вукови са Дрине"
из Зворника наста
вило је традицију
окупљања почасних
и заслужних ловаца.
Најновије дружење
са својим најстаријим и најзаслу
жнијим члановима уприличено је
код ловачке куће у Китовницама.
У предивном амбијенту, уз спе
цијалитете и незаборавне приче и
догодовштине из богате каријере,
стари ловци, међу којима су поје
дини дубоко зашли у осму, па чак и
девету деценију живота, још јед
ном су манифестовали сву љепоту
овог позива и његове истинске
вриједности. Ветерани лова нису
крили задовољство, али и емоције,
показујући заиста колико им ова

Л

ква окупљања и дружења значе.
 Ово је за нас посебан дожи
вљај  каже Рајко Ђукић из Китов
ница, један од најстаријих ловаца
зворничког удружења.
Напомиње да је лијеп гест чел
них људи ловачког удружења што
су окупили своје старе ловце, који
су радом и активностима несу
мњиво задужили матичну органи
зацију.
На дружење почасних и заслу
жних ловаца стигао је и Исмет Се
феровић из Снагова.

Лијепа прича из Брода

Спасен
живот
једног
ланета
Многи грађани, пољопривред
ници, сељани не познавајући ћуд
срнеће дивљачи у слободној при
роди кад нађу мало лане у високој
травнатој површини или у шуми
обично га узимају и однесу кућа
ма.
Неки то ураде из добре намјере
како би га прехранили или одгоји
ли, а некима служи као кућни љу
бимац или играчка за дјецу.
Велика је грешка узимати такво
усамљено лане. Заправо оно није
усамљено, срна за њега зна, њега
срна нахрани више пута дневно и
кад га нахрани она одлази ради

 Скоро четири деценије сам
активан, а од прије три године и
заслужни члан нашег удружења 
каже Сеферовић, који припада сек
цији Зворник. Помало шаљивим
тоном прича да је највише волио
да "лови" јагњетину и јаретину, ко
ја је, како каже, најслађа у добром
друштву.
Са својим ветеранима били су
и челни људи зворничког удруже
ња  предсједник Управног одбора
Бранислав Мирковић, предсједник
Скупштине Ибрахим Шехмехмедо

вић и секретар Ненад Викић.
 Одлучили смо да и у нашем
удружењу заживи традиција оку
пљања и дружења најстаријих ло
ваца, почасних и заслужних
чланова. Ово су људи који су сво
јим радом и ангажовањем заслу
жили нашу пуну пажњу и бригу,
тако да је и ово прилика да им,
кроз овакве сусрете, узвратимо за
сав њихов допринос у раду нашег
удружења и уопште развоју лов
ства на овом подручју  рекао је
Мирковић.

њим, јер се оставља мирис који ср
на препознаје и у таквим случаје
вима обично га одбацује, па је
такво младунче осуђено на смрт.
Они који то не знају мисле да је ср
на настрадала па лане узимају из
добре намјере да га одгоје и кад
нарасте велико врате га у приро
ду. Таква јединка је добар плијен за
предаторе, јер
није

навикнута на начин живота у ди
вљини.
Средином маја послије велике ко
личине падавина ријека Каменица
на Вучјаку се излила из свог корита
и понијела мало лане, али се на сре
ћу ту нашао мјештанин Недо Лон
чар. Без двоумљења је закорачио у
ријеку и из њеног загрљаја отео
беспомоћно лане. Тако је са вели
ком тешкоћом и ризиком за соп
ствени живот спасио један млади
невини живот. Пошто Недо није ло
вац лане је однио код свог рођака
Љубе који је редован члан ЛУ "Вуч
јак" Брод и испричао му шта се до
годило. Љубина супруга је
осушила, огријала и нахранила
лане које данас ужива велику
привилегију у односу на мачку
и пса који заједно спавају и за
једно се хране а сву бригу о њи
ма води Љубина супруга
Гордана. Она је лане јако завоље
ла, иако је свјесна да ће једнога
дана оно одскакутати у природу.
Да подсјетимо, и Законом о ловсту
је забрањено држање дивљачи у за
твореном и ограђеном простору.
Б. Ш.

Оброк
за мало
лане

његове безбједности, али
стално мотри на њега.
Многи узимају такво лане у
наручје па га милују и поново
остављају у легло што је вели
ка грешка. Не смије се лане дира
ти рукама и долазити у контакт са

Игра са
мачком

јун/јул 2019.

На изложби дефиловало
више од 150 паса 48 раса,
а за најљепшег проглашен
њемачки овчар, власника
Дејана Мајсторовића из
Какмужа на Озрену
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Побједничка тројка, чланови
жирија и организатори

ПИШЕ: ВОЈО СТЈЕПАНОВИЋ

lovacken@gmail.com

авно је доказано
да је пас најбољи
човјеков прија
тељ, а на киноло
ш к и м
изложбама бира
се најљепши ме
ђу њима. Тако је
било посљедњег јунског дана на
травнатој површини испред Ва
трогасног дома у Добоју, гдје је
одржана 13. по реду Национална
изложба паса свих раса "ЦАЦ БиХ
Добој 2019".
Организатор изложбе и ове го
дине било је добојско Кинолошко
удружење "Прим. др Зоран Јању
шевић", а по одобрењу киноло
шких савеза БиХ и Републике
Српске. На овогодишњој изложби
учествовала су 154 пса из цијеле
БиХ, с укупно 48 раса разврстаних
у девет ФЦИ група. Изложбу је
отворио Синиша Ђорђевић, пред
сједник Кинолошког друштва у
Добоју, и том приликом истакао да
се ова манифестација успјешно
одржава већ 13 година захваљују
ћи ентузијазму групе љубитеља
животиња, мећу којима предњаче
чланови Ловачког удружења "Фа
зан" из Добоја.
Руководилац изложбе, међу
народни судија Ведран Божичко
вић, рекао је да Добој држи примат
када је у питању ловна кинологи
ја.
 На изложби је највећи број
ловних паса  гонича и птичара, а
остало су њемачки овчари, има је
дан број шарпланинаца, торњака,
америчких стафордских теријера
и других  рекао је Божичковић.
Иако су ловачки пси домини
рали и на овогодишњој изложби,
за најљепшег пса изложбе жири је

Д

Национална изложба паса
свих раса одржана у Добоју

ИЗАБРАН
НАЈЉЕПШИ
ЧОВЈЕКОВ
ПРИЈАТЕЉ
прогласио њемачког овчара, вла
сника Дејана Мајсторовића из
Какмужа на Озрену, друго мјесто
припало је њемачком краткодла
ком птичару чији је власник Слав
ко Јовичић из Добоја, док је треће
мјесто заузео златни ретривер

И ОВЕ ГОДИНЕ
ДОМИНИРАЛИ
ЛОВНИ ПСИ - ГОНИЧИ И
ПТИЧАРИ

Захваљујући доброј локацији
и лијепом времену изложбу је пратио
велики број грађана

Борне Пекић из Бањалуке. Њима
су припали побједнички пехари и
награде спонзора, а пехари су до
дијељени свим првацима раса, пр
вацима група и побједницима у
ревијалном дијелу изложбе.
Захваљујући лијепом времену
изложбу су посјетиле стотине гра
ђана Добоја и сусједних мјеста, а
организатори посебну захвалност
дугују генералом покровитељу из
ложбе, Градској управи Добој, Ло
вачком удружењу "Фазан",
спонзору "Френди" храни за псе и
Пилани "Прешић", као и бројним
другим спонзорима и донаторима.
Оцјењивање паса обавиле су суди
је: Синиша Дањко из Бањалуке, ко
ји је предсједник Скупштине КСРС,
те Мирко Петрешин из Прњавора
и Владимир Жижаков из Србије.
Делегат изложбе био је Радован
Мазалица, а у име Кинолошког са
веза Српске изложби је присуство
вао и генерални секретар Бојан
Ченић.
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СА СВИХ СТРАНА
Ловачко удружење "Партизан" Доња Трнова

Уносе дивљач
у ловиште

Л

овци ловачког удру
жења "Партизан" из
Доње Трнове су већ
доказани као добри
домаћини у лови
шту које им је доди
јељено на газдовање. Њих 210
чланова брину се о ловишту повр
шине 4.270 хектара, што је вјеро
ватно и најмања површина
ловишта по једном ловцу у БиХ, а
и шире. Претходних година редов
но су куповали и уносили фазан

ску дивљач
коју су од
мах пушта
ли
у
ловиште. Од
ове године
увели су једну
новину а то је да
фазане покушају
прилагодити условима
у ловишту путем прихватилишта.
Недавно су у фазанерији ЛУ "Сем
берија" из Бијељине набавили 900

комада фазанске дивљачи старе
12 седмица. Распоредили су их по
ловним групама на шест локација.
Имали смо прилику да обиђе
мо прихватилишта и увјеримо се у
стручан и савјестан рад ловаца. У
волијерама је довољно хране и во
де, а ловци дежурствима настоје
да их заштите од предатора. На
питање кога да поменемо као нај
активнијег у досадашњим радови
ма рекли су да су им сви чланови
активни. У протеклом периоду
успјешно су завршили ловну сезо
ну на срндаћа. У пет ви
кенда испунили су
одобрени план од
стрела 17 мушких
јединки. Поче
так ловне сезо
не на ситну
дивљач плани
рали су да
отворе посљед
ње седмице у
октобру. И на
крају поменули су
одличну сарадњу са
ЛСРС и ресорним ми
нистарством код којег су и
ове године аплицирали са одређе
ним пројектима.
М. Б.

ЛУ "Мотајица" Дервента

Пуштено
1.000 фазана

У вреле љетне дане чланови
Ловачког удружења "Мотајица"
из Дервенте имају пуне руке
посла. Свака од 11 секција која
дјелује у оквиру овог удружења
добила је по 90 фазана, дакле
укупно их је у ловиште пуште
но 1.000. У волијери удружења
остало је око 250 комада који
ће још бити прихрањивани и
биће пуштени на терен на ко
јем се највише лови и гдје се
најчешће одвија комерцијални
лов.

ЛУ "Вучјак" Брод

Шума богатија
за 30 јединки
зеца

ЛУ "Мраковица" Приједор

Унијату
још
један
мандат
Делегати Скупштине Ловач
ког удружења "Мраковица" из
Приједора дали су још један ман
дат досадашњем предсједнику
Младену Унијату, док је за пред
сједника Скупштине изабран Бо
шко Вученовић. Скупштина је
усвојила извјештај о реализацији
планова у протеклом периоду, те

усвојила план за наредни. Засједа
њу је присуствовало 59 од 60 деле
гата. У припреми су набавке
дивљачи која ће бити уношена у
ловишта као реализовање пројек

та волијере која је некада постоја
ла у ловишту овог удружења, јер
ловиште располаже са својих 20
дунума на које ће бити инсталира
не нове волијере.

Ловиште "Вучјак" Брод бо
гатије је за 30 јединки зеца, чи
ја је набавка обезбијеђена из
властитих прихода, а с надом
да ће се она остварити путем
конкурса који је расписало Ми
нистарство пољопривреде, шу
марства и водопривреде
Републике Српске преко Ловач
ког савеза Републике Српске.
Ово је прва испорука, друга ће
се бити остварена у наредном
периоду, а састојаће се од још
20 комада јединки које ће на
кнадно бити пуштене у лови
ште.

јун/јул 2019.

Прерано нас је напустио наш друг, пријатељ и дугогодишњи члан

Тужним срцем јављамо да су наше ловачке редове заувијек
напустили

ДРАГОЉУБ
(Љубана)
БЕРА

НОВАК
ГАЈИЛОВИЋ

1949  2019.

1962  2019.

Члан нашег удружења, добар ло
вац и одличан друг.
Његовом смрћу изгубили смо часног и вриједног ловца, друга и
љубитеља природе и дружења.
ЛУ "Змијање" Бањалука

Прерано нас је напустио наш друг, пријатељ и дугогодишњи члан

СЛОБОДАН
РОГАН
1954  2019.

Његовом смрћу изгубили смо часног и вриједног ловца, друга,
љубитеља природе и дружења.

НИКОЛА (Миле)
БАЊАЦ

1930  2019.
Ловац од давне 1956. године.
Био је секретар и почасни члан
нашег удружења.

МИЛАН (Пере)
ТРУБАРАЦ
Почасни члан нашег удру
жења, добар ловац и одли
чан друг.

ЛУ "Јелен" Козарска Дубица

ЛУ "Видуша" Билећа

Напустио нас је наш члан, добар ловац и прије свега добар
човјек

Трећа година је настала откако нас је напустио почасни члан,
ловац и друг из Усораца

проф. др
ДРАГУТИН
МАТАРУГИЋ

СЛАВКО
КАЈТЕЗ

Његовом смрћу изгубили смо часног ловца и великог поштовао
ца природе.

Остајеш заувијек у сјећању другова из твоје околине са којима си
ишао у лов.

ЛУ "Змијање" Бањалука

ЛУ "Сана" Оштра Лука

1940  2017.
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Паприкаш од меса дивље свиње
Састојци:
600 грама меса од
плећке или врата
1 децилитар
винског сирћета
црно вино (по жељи)
1 ловоров лист
300 грама лука
50 грама масти
50 грама брашна
400 грама кромпира
500 грама шампињона
60 грама мркве
1 першун
1/2 лимуна
1 кашика мљевене
паприке,
со и бибер

- Онај твој комшија има, изгледа, одличног птичара - обраћа се ловац колеги.
- Да, зато ја више не држим кокошке...

Припрема:
Месо насјећи
на веће комаде и ставити у
лонац с
насјеченом мрквом,
першуном, ло-

АУТОР:
БИТ

ДИО
ИЗДУВНОГ
СИСТЕМА
АУТОМОБИЛА

НОЈЕВА
ПЛАНИНА

ГЛУМАЦ
ЂУРИЧКО

СЛОВА
ИЗА
“С” И “М”

СПИСИ

ГРЧКО
СЛОВО

вором, бибером, лимуном и винским сирћетом.
Све залити водом док састојци не буду прекривени и посолити. Кувати да
месо упола омекша, а тада у лонац ставити кромпир изрезан на кришке и
шампињоне те посути вином по жељи. Кувати да
месо потпуно омекша. На
загријаној масти пропржиМУШКО
ИМЕ

КЕНТА

ИТАЛИЈА

ВИРМАН ЗА
ПЛАЋАЊЕ
(мн.)

ВРСТА
ЉЕКОВИТЕ
БИЉКЕ
ПЈЕВАЧ
РОКВИЋ

АУТОР:
БИТ

Ловац у један послије поноћи долази кући, а жена га прекори:
- Зар се сада долази кући?
- Каквој кући, жено, дошао сам само по гитару весело јој појасни ноћна птица.

ти ситно сјецкани лук и
брашно, па када се све
лијепо зарумени, ставити
у лонац с месом. Према
потреби досути воде (али
пазити да паприкаш не
буде риједак), кратко кувати и сервирати са зеленом салатом. Паприкаш
од меса дивље свиње послужити уз квалитетно
црно пиво.
КАРАТ

ИГРАЧИ
КАРАТА

ЊЕМАЧКИ
ФИЗИЧАР
ИМАНУЕЛ

ТИАНА
ОДМИЛА

- Марко, реци нам једну реченицу!
- Мој тата је ловац.
- Добро. А сад реченицу мало прошири!
- Не могу. Он никад ништа не улови!

СПРАТ
КУЋЕ
МЈЕСЕЦ У
ГОДИНИ
ДИО КОЊСКЕ ОПРЕМЕ (мн.)
АМПЕР

МАРОКО

АМЕРИЧКА
САВЕЗНА
ДРЖАВА
ВРСТА
ПТИЦЕ

ТЕМПО

БИЛИЈАРСКИ ШТАП

ВАЛ
(мн.)

КАЛИЈУМ

СРЧАНА
ВЕНА

ВРСТА
ИНСЕКТА

ИСТА
СЛОВА
ПРОВИТАМИН - А

“ОЛИВЕРА
АМИЏИЋ”

СЛОВА ИЗА
“Ж” И “С”

ВОЈВОЂАНИН

ОСТРВО У
ЈАДРАНУ

НОБЕЛИЈУМ

СЛОВА
ИЗА
“Џ” И “Њ”
РЕОМИР
ДИВЉА
ЖИВОТИЊА
СА СЛИКЕ
ГРАД У
ИТАЛИЈИ

СТАНОВНИЦИ
АПЕНИНСКОГ ПОЛУОСТРВА
ОБИМ
СТАРИЈИ
БИВШИ
НАЗИВ ЗА АРГЕНТИНУДРУЖЕЊЕ СКИ ФУДБАЗАНАТЛИЈА ЛЕР КАРЛОС

ВОЛУМЕН

12. И 7.
СЛОВО

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.

ЛИТАР

Тежина: тешко

УГЉЕНИК

“ИВАНА
КАТИЋ”

ПОГЛАВАР
ЦАРЕВИНЕ

АУТОР:
БИТ

ГЛУМИЦА
МАНЧИЋ

ВОДИТЕЉКА
РАДУЉ

ТОНА
“АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО”

ПРВО
СЛОВО
”ИВАНА
ЈОРДАН”

СТАНОВНИЦИ
ЕВРОПСКЕ
ДРЖАВЕ
“АНА
НИКОЛИЋ”

3
2

8
7

8
1

8
8

ЗАВРШЕТАК

5

АНТЕНА

6

9
6
9

5

4
5
9
8
1
2
6
7
3

АУСТРИЈА

ВРСТА
ПОВРЋА

2

2

6
2
7
9
3
4
1
8
5

КАТАР

4

2
7

1
8
3
7
5
6
9
2
4

8

ДОМЕН ЗА
ЦРНУ ГОРУ
ФРАНЦУСКИ
ФУДБАЛЕР
ТИЈЕРИ

3
4
8
5
7
1
2
6
9

РУСКА
ТЕНИСЕРКА
КУРЊИКОВА
КАТИЦА
ОДМИЛА

ГРАД У
ГРЧКОЈ
СЛОВА
СУЈСЕЕДНА
СКЛОВУ “Б”

9
1
5
2
6
8
4
3
7

КЕНИЈА
ПЈЕВАЧ
МОНТАНО
КОВИЉКА
КРАЋЕ

Судоку

СВЈЕДОК НА
ВЈЕНЧАЊУ

2
7
6
3
4
9
5
1
8

ПРКОС

7
3
2
6
9
5
8
4
1

ПРВАК У
СПОРТУ

Рјешење

8
9
1
4
2
3
7
5
6

ЧЕШКИ
ФУДБАЛЕР
ЈАН

5
6
4
1
8
7
3
9
2

ЗАПАД
ПОСУДА ЗА
ГОРИВО

ИНДИРА
ОДМИЛА

РЈЕШЕЊЕ: К, К, КАНТАРИОН, КАТ, МАРИНКО, САМАРИ, ТАК, Т, АТЛАНТА, КАРОТИН, АОРТА, ЛАЛА, ОА, ЗТ, ШО, ИТАЛИЈАНИ, РИС, З, АС, О, В, КАНИСТЕР, КЕ, ТОНИ, СОЛУН, КОВА, АНА, МЕ, РОТКВА, А, Ц, Т, А, ФИНЦИ, АНИТА, КРАЈ, ДИЈАНА, ИРА.

