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Израдом плана управљања
медвједом биће омогућена
примјена ЦИТЕС-а,
а самим тим и могућност
прекограничног промета и
трговина живим или
мртвим примјерцима
медвједа, истакли у
Министарству пољопривреде
ПИШЕ: АНИТА ЈАНКОВИЋ РЕЧЕВИЋ

anitaj@glassrpske.com

С

циљем развоја лов
ног туризма, који је
огроман потенцијал
ових крајева, Мини
старство пољопри
вреде, шумарства и
водопривреде
прионуло је на израду плана упра
вљања медвједом који би Српској
требало да обезбиједи примјену
ЦИТЕС конвенције и долазак ино
страних ловаца.
У Министарству пољопривреде
истичу да је радна група већ форми
рана те да би документ требало да
буде завршен до јула идуће године.
 План управљања се израђује на
период од десет година с циљем
очувања стабилне популације ме

ДОПРИНОС У
ОЧУВАЊУ МРКОГ
МЕДВЈЕДА НА ПОДРУЧЈУ РС

Цијена медвједа које желе да лове
странци од 10.000 КМ па навише
ФОТО: АРХИВА

Министарство пољопривреде ради на изради
документа који ће поспјешити развој ловног туризма

Српска крчи пут за
иностране ловце

двједа и његовог станишта у РС у ку мрког медвједа на подручју РС 
бројности која обезбјеђује способ кажу у министарству.
Помоћник министра за
ност за опстанак и суживот
шумарство Горан Зу
са човјеком. Израдом
бић истиче да је
документа
биће
план управљања
омогућена примје
потребан Срп
на Конвенције о
ској да докаже
међународној
да има стабил
трговини угро
ну популацију
женим врстама
медвједа те да
дивље фауне и
р
асполаже
флоре (ЦИТЕС),
прецизним по
Почасни конзул
а самим тим и
Бјелорусије Драгољуб
дацима о број
могућност пре
Швоња у марту за један
ности
и
кограничног про
дан одстрелио медвједа
квалитету те попу
мета и трговине
и вука у ловишту ЛУ
лације.
"Панос"
живим или мртвим
 То нам је потребно
примјерцима медвједа  ис
да
бисмо
мо
гли
оправдано плани
такли су у Министарству пољопри
рати и вршити одстрел медвједа и
вреде.
Додају да документ предвиђа и како бисмо добили дозволе од ЦИ
израду акцијског плана управљања ТЕС тијела. Бројни инострани лов
медвједом за сваку календарску го ци су заинтересовани за лов на
дину с циљем да буду јасно истак медвједе под условом да уловљени
нуте главне мјере које ће бити трофеј могу легитимно изнијети из
земље и те дозволе су нам заиста
спровођене у текућој години.
 Тај план ће бити усклађен са потребне  казао је Зубић и додао да
плановима управљања медвједом израдом поменутог документа Срп
земаља у окружењу и донијеће ви ска добија потпуну контролу у сми
шеструке резултате. Поред научног, слу заштите популације медвједа по
стручног, ловнопродуктивног и ту европском концепту.
Први човјек Ловачког савеза РС
ристичког учинка, сасвим сигурно
ће допринијети и очувању и опстан Саво Минић каже да без примјене

Предсједник
Ловачког
савеза
Републике
Српске Саво
Минић

ЦИТЕС конвенције и могућности из
ношења трофеја нема ни доласка
иностраних ловаца у значајнијем
броју, а самим тим ни озбиљног раз
воја ловног туризма.
 Из тог разлога израда плана
има велики значај за савез, али и ци
јелу Српску. Имамо срећу што је ре

Вук
У Министарству пољопривреде истичу да је план управљања мрким
медвједом у Српској први документ тог типа чијој изради приступају.
- Након израде тог плана, приступићемо изради планова за друге
крупне звијери, првенствено за вука - навели су у ресорном министарству.

сорно министарство израду доку
мента схватило као приоритет и
што је то управо план за управљање
медвједима за које имамо највише
заинтересованих ловаца из ино
странства  истакао је Минић.
Додао је да ће захваљујући изра
ди тог документа Српска већ од иду
ће године имати озбиљне
предуслове за прави комерцијални
лов.

МИНИЋ: ИДУЋЕ
ГОДИНЕ ИМАЋЕМО
ПРЕДУСЛОВЕ ЗА
КОМЕРЦИЈАЛНИ ЛОВ
 Лов на медвједе се организује
у јесенскозимском периоду, те у
прољеће, с тим да је најзанимљиви
ји ловцима прије лијегања у зимски
сан јер му је крзно најгушће и најчи
стије  казао је Минић и додао да се
цијена медвједа које желе да лове
странци креће од 10.000 КМ па на
више.
Дешава се да страни ловци и по
д оваквим условима дођу у наша ло
вишта да лове медвједа, неријетко
и вука, али ће таквих било много
више када коначно заживи пр
имјена ЦИТЕС конвенције.
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МИРКОВИЋ:
СРЕДСТВА СУ
НАМ ОД ВЕЛИКЕ
КОРИСТИ

ПИШЕ: ДУШАН РЕПИЈА

lovacken@gmail.com

Н

а конкурс Министар
ства пољопривреде,
шумарства и водо
привреде РС, које је
Ловачком савезу РС
дозначило грант од
пола милиона марака, јавила су се
74 ловачка удружења која ће за ре
ализацију пројеката добити од
5.000 до 10.000 КМ.
Баш као и приликом раније до
дјеле средстава, циљ је да се подр
жи и афирмише ловство и ловни
туризам, који је један од страте
шких праваца развоја Српске.
Предсједник ЛСРС Саво Минић на
гласио је да је ова одлука обрадова
ла све љубитеље лова и природе, те
је још један доказ да је ЛСРС важан
партнер Владе у сегменту узгоја и
заштите дивљачи, те развоја лов
ног туризма.
 Показали смо шта као највећа
невладина организација у Српској
знамо и можемо. У протекле двије
и по године добили смо, што ди
ректно што индиректно, око два и
по милиона марака. Развој ловства
је дугорочан процес, па се некада
неке активности не могу видјети
послије годину или двије, али по
слије три или четири ефекти су
много видљивији. Ово је за наша
удружења, али и Савез јак вјетар у
леђа и сигуран сам да ће свако
удружење средства искористити
на најбољи начин, што им је, уоста
лом, и обавеза  рекао је Минић.
Подршка Владе драгоцјена је
ЛУ "Семберија", које је једно од нај

ЛУ "Семберија" ће
новац искористити
за градњу волијере

Конкурс Министарства
пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС

Удружењима
пола милиона
марака

већих и најмногобројнијих у Срп
ској. У протеклом периоду кроз
разне пројекте добили су од Владе,
путем Министарства пољопривре
де, шумарства и водопривреде ви
ше од 20.000 марака.
 Та средства смо искористили
за набавку камера, које смо поста
вили по ловишту. Други пројекат за
којисмо аплицирали се односио на
изградњу волијера у ловачким сек
цијама за прихват младих фазана 

У протекле двије и по
године добили смо, што
директно што индиректно,
око два и по милиона
марака. Развој ловства је
дугорочан процес, па се
некада неке активности
не могу видјети послије
годину или двије, али
послије три или четири
ефекти су много
видљивији, рекао Минић

Компјутерска опрема
Упоредо са конкурсом за расподјелу пола милиона марака, удружења су могла да конкуришу и за додјелу рачунарске опреме на другом, одвојеном конкурсу, а јавило се 68 удружења. Једно од њих је и ЛУ "Игришта" из Власенице.
- Путем првог конкурса желимо да набавимо теренско возило које кошта
21.000 КМ. Уколико добијемо 10.000 КМ, разлику ће надомјестити наши донатори. Што се тиче набављања рачунарске опреме, то је такође врло значајан
сегмент јер бисмо путем савременог информационог система били увезани
у јединствену базу података и у сваком тренутку знали колико имамо сталних
чланова - рекао је први човјек ЛУ "Игришта" Марко Тодоровић.
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Свјетски трендови
Према ријечима секретара Ловачког савеза РС Живојина Лазића, европски и свјетски трендови
се морају поштовати, а ловишта
морају бити модерна и опремљена.
- Радује нас што је Влада препознала значај ловства. То је потенцијал који није довољно
искоришћен - каже Лазић напомињући и да Ловачки савез РС
годишње такође издваја значајна
средства која се прикупљају од
чланарина ловаца. До краја године удружења ће добити нову информатичку опрему и програме
који ће им омогућити јединствену базу података о ловиштима и
дивљачи, те бољу међусобну сарадњу. Конкурс је току, а средства и за овај пројект издвојиће
Влада РС - рекао је Лазић.

Избори кад се
стекну услови
Избори у Ловачком савезу Републике Српске требало је да буду
одржани 27. марта, али је пандемија вируса корона све зауставила. Савез је путем ловних
регија и удружења обавио комплетну припрему, приједлоге руководства и радних тијела, али
ће Скупштина то верификовати
када се стекну услови.
- Иако радимо у пуном капацитету, настојаћемо да одржимо
Извјештајну и Изборну скупштину чим то епидемиолошки услови дозволе - рекао је први
човјек ЛСРС Саво Минић који је
добио јединствену подршку свих
регија да и идуће четири године
буде на челу савеза.

рекао је предсједник удружења Ва
силије Савић.
Амбициозне планове имају и у
ЛУ "Вукови са Дрине" из Зворника.
У овом пројекту аплицирали су за
10.000 КМ.
 Да уложимо у набавку фазан
ске дивљачи. Да изградимо још је
дан дио високих чека затвореног
типа. Та средства су нам од велике
користи  прича предсједник звор
ничких ловаца Бранислав Мирко
вић.
Очување и обнова ловишта, из
градња ловнотехничких и узгој
них објеката, побољшање стања у
свим ловачким секцијама и афир
мација ловства уопште, приорите
ти су Ловачког савеза Републике
Српске под чијом капом је више од
23.000 чланова.
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ПИШЕ: ВОЈО СТЈЕПАНОВИЋ

lovacken@gmail.com

П

ословни свијет у да
нашње вријеме по
стаје незамислив без
коришћења памет
них мобилних уре
ђаја, а самим тиме и
мобилних или андорид апликаци
ја како би се убрзало или поједно
ставило извршавање разних
задатака. Током година развој мо
билних апликација зависио је о по
требама, технологији, брзини
преноса, садржају и тематици. Ди
намичним развојем мобилних тех
нологија свједоци смо подизања
нивоа популарности коришћења
апликација у приближно свим до
менама наше свакодневице. Овај
тренд се највише огледа кроз дру
штвене мреже, апликације прила
гођене за комуникацију и размјену
порука, те апликације за читање
новости.
На иницијативу предсједника
добојских ловаца Ведрана Божич
ковића, који је по струци инжињер
информатике, Управни одбор ЛУ
"Фазан" донио је одлуку о изради
новог информационог система "Lo
vac Net", који се састоји од двије
апликације међусобно увезане. Ан
дроид апликација је урађена с ци
љем да удружење додатно оснажи
свој бренд и препознатљивост, а
свим члановима удружења постане
лакше доступан за било какве упи
те, документацију, вијести и обавје
штење, док "web" оријентисана
апликaција обједињује комплетан
рад једног ловачког удружења. Уве
зан на интегрисане базе података
овај информациони систем у пот
пуности задовољава потребе рада
једног удружења, а путем извјешта
ја удружење завршава све потреб

КОМПЛЕТНА
БАЗА
ПОДАТАКА
САДА ЈЕ
"ОНЛАЈН"

Ловачко удружење "Фазан" Добој
иде у корак са временом

Уз "LovacNet"
све информације
доступне на клик
Анализирајући
Информациони систем
словеначког Ловачког
савеза под називом
"Lisjak", који је веома
добро урађен, мишљења
сам да смо увелико
направили помак за
развојним окружењем,
тврди Божичковић

не обавезе.
 Оваква или слична апликаци
ја не постоји у БиХ, а можда и ши
ре. Анализирајући Информациони
систем словеначког Ловачког саве
за под називом "Lisjak", који је вео
ма добро урађен, мишљења сам да
смо увелико направили помак за
развојним окружењем  тврди Бо
жичковић.
Апликација је рађена непуних
осам мјесеци, јер је имала низ тест
них верзија прије самог званичног
пуштања у рад. Паралелно са ан
дроид апликацијом развијена је и
савремена апликација у "web"

окружењу која је уједно синхрони
зована са андорид апликацијом.
Шта представља и како ради
овај информациони систем?
Највећи проблем са којим се до
бојско, а и друга удружења сусрећу
годинама, јесте управо информа
ција или обавјештење доступно
свим члановима у што краћем вре
мену, иако скоро сви ловци користе
мобилне телефоне са андроид си
стемом. Садржај апликације је вео
ма једноставан и посједује све
елементе који су потребни кори
снику који газдује ловиштем у Ре
публици Српској, а са друге стране
"LovacNet" омогућава повезивање
са било којим системом, као и надо
градњу над било којом базом пода
така.
Божичковић појашњава да је
апликација постављена на плеј
продавницу (google store) и кори
сник је скине (downloаd) за мање
од 30 секунди, те за исто толико
инсталира на свој мобилни уређај.
Приступне шифре су достављене
свим члановима удружења, и након
потврде уласка члан удружења, као
почетну страницу ловац има

основне своје податке (досије) које
само он види, а исти обухватају да
тум рођења, матични број, датум
учлањења, датум полагања испита,
адресу, комплетну документацију,
контакт телефони, прегледе свих
уплата, прегледе одстрела и остале
податке.

ОВАКВА АПЛИКАЦИЈА
НЕ ПОСТОЈИ У БиХ,
А ВЈЕРОВАТНО НИ ШИРЕ
У опцији подешавања сваки
члан може да мијења и ажурира
своје податке, додаје своју фотогра
фију и остало. Поред овог основног
менија, апликација садржи и сље
деће опције:
 Плаћања чланарине, ловне
карте, солидарна плаћања и оста
ло.
 Улов: путем овог дијела сваки
члан удружења кроз неколико се
кунди региструје свој улов односно
одстрел дивљачи. Администратор
у удружењу у било које вријеме има
увид у стање одстрела свих врста
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дивљачи.
 Вијести: сва обавје
штење и дописи из кан
целарије
удружења
стижу свим члановима
путем апликације.
 Чет соба: намијења
је за "онлајн" четовање
свих корисника, размјену
фотографија и слично.
 Претрага чланова:
сваки члан удружења мо
же пронаћи било којег
члана удружења да при то
ме види која је ловачка
секција и који је његов кон
такт.
 Документи: у овом ди
јелу ће сваки члан моћи да
ажурира своју документа
цију.
Оно што је основна
предност овог система је
управо увезаност андорид
апликације и "web" аплика
ције, тако да су све промјене
путем андорид апликације
одмах уписане у главну базу
података и доступне канце
ларији удружења, а компле
тан пројекат је патентиран и
заштићен.
Главна апликација удру
жења, која је паралелно развијана
са андорид апликацијом, је дожи
вјела потпуне промјене. Наше удру

жење још од 2011. године користи
јединствени софтвер "LovacPro".
 Са новим информационим си

стемом "LovacNet" заокружили смо
комплетне евиденције једног ло
вачког удружења, а са друге стране

безбједност података по
дигли на највиши ниво, јер
база података не зависи од
радних станица које се на
лазе негдје у некој канцела
рији нити има потребе
размишљати о нестанку
струје, страдању дијелова
сервера, временским непо
годама и слично. Комплет
на база је сада "онлајн". Са
друге стране и законска оба
веза корисника ловишта је
да омогуће увезивање базе
података са ресорним мини
старством  појашњава Бо
жичковић.
Функционалност овог
система већ се показала у
времену када је већина гра
дова прогласила ванредну
ситуацију због корона виру
са. Информациони систем ра
ди и пружа све потребне
информације чланству што
му је и био основни циљ онда
када је најпотребније.
У наредном периоду пла
нирана је дигитализација по
датака свим члановима
удружења путем електрон
ских картица, зашто се при
према идејно рјешење
пројекта које ће члановима омогу
ћити још једноставније испуњава
ње обавеза.

Повећана улагања у ловиште

У складу са Годишњим планом коришћења ловишта
Добој, у овој ловној години издвојиће се око 40.000
марака за улагање у ловиште којим газдује Ловачко
удружење "Фазан". Средства су намијењена за производњу сопствене хране за зимску прихрану дивљачи и изградњу ловно-узгојних и
ловно-техничких објеката.
- Протеклог прољећа засијали смо више од 10 хектара кукурузом којим ћемо наредне зиме прихрањивати дивљач. Ловачким секцијама обезбиједили

смо сјеме кукуруза, вјештачко ђубриво и хербициде, а
очекујемо принос од око 70
тона кукуруза - рекао је Божичковић.
Овакав начин улагања показао се оправданим и исплативим јер је у добојском ловишту до сада инсталирано више од 50 аутоматских хранилица за
дивљач.
- Умјесто да купујемо кукуруз у зрну одлучни смо

7

да секцијама понудимо овакав начин ако се одлуче
за властиту производњу јер за исти новац добијамо
далеко веће количине хране за дивљач, каже предсједник Божичковић.
Средином маја ове године ловачким секцијама
подијељено је 19 готових
високих ловачких чека које су ловци, на одређеним
локацијама у својим секцијама, имали задатак само да их смонтирају.
Изграђена су и три хранилишта за кукуруз у клипу, а
набављене су још три аутоматске хранилице.
Удружење је помогло у набавци грађе ловачким секцијама које су одлучиле
сопственим средствима градити ловно-техничке објекте,
а набављено је и 300 садница чемпреса за уређење дворишта око постојећих
ловачких кућа.
У току ловне године ЛУ "Фазан" финансираће градњу још
12 високих чека и двије затворене чеке осматрачнице на терену. Ловиште ће бити обогаћено са 3.000
фазанских пилића из властите фазанерије, а у плану
је и градња гатера за дивље свиње који би, прије
свега, служио за обуку ловних паса.
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И ове пушке се убрајају
у познату причу о Русији.
За готово све производе
из ове земље код наших
људи важи иста прича
- поузданост, дуговјечност
и могућност
прилагођавања на
све временске услове
ПРИРЕДИО: ДУШАН РЕПИЈА

lovacken@gmail.com

Д

руго најпопулар
није оружје код на
ших
ловаца
послије "застава
армса" је оружје ру
ског произвођача
"Ижевског механи
ческог завода" или
скраћено "ИЖ  Бајкал".
И ове пушке убрајају се у по
знату причу о Русији. За готово све
производе из ове земље код на
ших људи важи иста прича  поу
зданост, дуговјечност и могућност
прилагођавања на све временске
услове. Баш ове особине, уз рела
тивно ниске цијене за наше при
лике, описују и пушке "Бајкала",
без обзира на модел. А што се ти
че модела, код нас су најпопулар
нији модели 27, 43, 53 и 55.
Ловци, пола у шали, пола у
збиљи, кажу да је "бајкал 27 "до
садни радни коњ", а ове ријечи би
требало да опишу његову сушти
ну. Изузетно је јефтина пушка, ква
литетна и толико поуздана да
ловци који су је купили и прије 30
година немају срца, а ни потребе,
да је мијењају. Податак да је до са
да продато више од два милиона
пушака овог модела говори да су
врло популарне, а одликује их јед
ноставан и поуздан дизајн, готово
савршена прецизност и све бољи
изглед, пошто је произвођач мно
го порадио и на овој ставци од по
четка производње до данас.
Захваљујући одличном балансу,
стабилности и тачности, МП 27 по
перформансама на терену комот
но може да се пореди са пушкама
високог нивоа цијена.

РУСИ СВЕ
ВИШЕ ПАЖЊЕ
ПОКЛАЊАЈУ
ДИЗАЈНУ

ЦИЈЕНА
Поред квалитета, једна од
основних карактеристика због
које су "Бајкалове" сачмарице
популарне код нас је цијена. Све
наведене пушке могу се купити
за отприлике 1.300 марака, чиме
су и неколико пута јефтиније од
осталих на тржишту.

"Бајкалове" сачмарице чест
избор наших ловаца

Дух Русије
на Балкану

МОДЕЛ МП 27
ПРОДАТ У ВИШЕ ОД ДВА
МИЛИОНА ПРИМЈЕРАКА
Сачмарица положара МП 43,
калибра 12/70 друга је најпопу
ларнија "Бајкалова" пушка. Нами
јењена је првенствено ловцима
који воле "хамерлес" моделе, са
скривеним ударачима. Цијеви спо
јене моноблоком имају тврдо хро
мирану
унутрашњост
и
измјенљиве чокове. Испоручује се

Модел МП 43 врло
популаран међу
нашим ловцима
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Модел
МП 94

Модел ИЖ 27
служи и након
30 година као
првог дана

сет од три чока: 1/1, 1/2 и 1/4. Ко
вана баскула садржи унутрашње
полуге за запињање ударног ме
ханизма, на које се
дјелује прела

Карабин 145

ТЕЖИНА
Уз све набројано у тексту о карактеристикама и особинама руских пушака треба издвојити да
су "Бајкалове" сачмарице теже
од осталих и да нису баш најсрећније рјешење за дуги лов и
ходања по неприступачним
предјелима. Са друге стране,
има и ловаца старог кова који
вјерују да пушка не може бити
лагана и њима тежина "Бајкалових" сачмарица не представља
проблем.

МП 153

мањем цијеви. Пушка има два оба
рача и аутоматску кочницу. Удар
ни механизам може да се
релаксира притиском на обараче
и благим затварањем цијеви.
Ударне игле не извирују изван че
ла баскуле при релаксираном ста
њу, тако да пушка може да се носи
напуњена. Ово је такође поуздано,
провјерено и изузетно јефтино
глаткоцијевно оружје.
Конструисање полуаутомат
ске сачмарице "бајкал МП 153"
почело је 1997. године са захтје
вом да се направи оружје које ће
функционисати у свим времен
ским условима, користећи му
ницију чија се тежина
сачменог пуњења креће од 28
до 64 грама. За рад механике
одабран је непревазиђени си
стем позајмице гасова. Пушка
може да користи и патроне, чи
ја је дужина чауре 70 мм. Да би
сте користили трап или скит
патроне лаког пуњења, потребно
је дотегнути вентил на ознаку за
лака пуњења. Са овако подешеном
пушком није пожељно пуцати те
жа пуњења. Произвођач савјетује
да се пушка разради са првих 100
патрона тежег пуњења и стан
дардног притиска 12/76. Пушка се
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ИСТОРИЈА
"Ижевски меканичевски завод" је
огромна фабрика оружја, чији
развојни бирои сваке године избацују на тржиште нове моделе.
Руска фабрика за производњу
спортског и ловачког ватреног
оружја датира из 1885. године.
Тадашња влада је наредила произвођачима из Туле, Изхевска и
Сестрореска да поред војног започну и производњу цивилног
оружја. Октобарска револуција
1917. године била је вријеме великих промјена. Црвена армија
модернизовала је оружје царске
војске, но ни оружја ни муниције
није било довољно. Фабрика у
Изевску произвела је између
1818. и 1920. године око 1,3 милиона пушака, 15.000 аутомата и
175.000 револвера "нагант" и око
840 милиона метака разних калибара. Капацитети производње
користили су се у Другом свјетском рату само за војне сврхе.
Поновна производња цивилног
програма почиње 1949. године,
укључујући и сачмарице.

одлично показала у пракси и носи
титулу најпродаванијег и најиздр
жљивијег полуаутомата у свијету
посљедњих неколико година. Од
личан је избор и за најпробирљи
вије ловце, јер представља
савршенство једноставности. Иде
ална је за лов ситне дивљачи на
већим даљинама гађања, а доказа
ла се и у лову дивљих свиња, као
одличан избор уз коришћење је
диничних пројектила типа "хавк"
и РС 1 Крушик Ваљево.
"Бајкал" је у посљедњих неко
лико година развио и новији мо
дел МП 155, који је задржао све
најбоље особине претходног, али
је у односу на њега знатно лакши
и има нешто краћу цијев. Такође,
побољшана је и ергономија, те
урађен редизајн окидачке групе.
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ПРИРЕДИО: БОРИС ЂУРИЋ

lovacken@gmail.com

В

ећина ловаца на под
ручјуРепубликеСрпске
већ деценијама прили
ком лова користи му
ницију произвођача
"Крушик" из Ваљева.
Ријеч је о веома квалитетној
муницији, која се може купити
широм РС, у скоро свим продав
ницама које се баве продајом ло
вачке опреме. Ловачка муниција
овог произвођача по квалитету
можда мало заостаје за муници
јом неких страних произвођача,
али је њена предност у доста ни
жим цијенама, што је уједно
чини и доступнијом већем
броју ловаца.
Из асортимана овог
произвођача у продаји се
налази ловачка муниција
калибра 12, 16, 20 и 28 ми
лиметара, у зависности од
дивљачи која је предмет
лова.
Наши ловци традицио
нално употребљавају само
три од већег броја калибара, и
то 12, 16 и 20 милиметара ко
ји у потпуности покривају по
требе лова ниске и високе
дивљач у нашим условима.

ЛОВАЧКИ ДОМЕТ
ЗА КАЛИБРЕ 12, 16 И 20
ЈЕ ОКО 50 МЕТАРА
У ниску дивљач спадају зец,
фазан, дивљи голуб, патка, пре
пелица, лисица и други, а у висо
ку дивљач убрајају се срндаћ,
дивља свиwа, медвјед, јелен и
други.
Избор између ова три кали

Фабрика ловачке муниције "Крушик" из Ваљева

"КРУШИКОВА"
муниција гарант
за успјешан лов

Наши
ловци
традиционално
употребљавају
само три од већег
броја калибара, и то 12, 16
и 20 милиметара који у
потпуности покривају потребе лова
ниске и високе дивљачи у нашим условима
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ИСТОРИЈАТ

бра у великој мјери је ствар укуса,
али нека правила се ипак могу по
ставити. Ловачки домет за сва
три калибра је највише 50 мета
ра.

ЈАЧИ КАЛИБАР
ТРЕБА ДА КОРИСТЕ
СЛАБИЈИ СТРИЈЕЛЦИ
Међутим, у пуњење сачме од
35 грама у калибру 12, пречника
три милиметра, стаје око 220 зр
на, у 30 грама сачме, колико обич
но прима метак калибра 16, стане
190 зрна сачме, а у 25 грама сачме

ТРАДИЦИЈА
Фабрика ловачке муниције
"Крушик" једини је произвођач
ловачке муниције на овим
просторима, а иза себе има
шест деценија дугу традицију и
55-годишње искуство у серијској
производњи ловачке муниције,
што је још један гарант њеног
квалитета.

у метку калибра 20 стаје свега
156 зрна.
Погођена средином снопа сач
ме, дивљач ће подједнако добро
пасти без обзира на то којим ка
либром је пуцано. Али, при иоле
слабијем поготку, због веће коли
чине сачме, веће су шансе на стра
ни калибра 12 милиметара.
Управо зато јачи калибар тре
ба да одаберу слабији стријелци,
махом млади ловци којима,
уосталом, није тешко да
носе пола килограма
тежу пушку, коли
ка је просјечна
разлика у тежи
ни између пу
шке калибра
12 и калибра
20 милимета
ра. Ефекти ка
либра 16 су
такви да се тај
калибар с пу

Фабрика ловачке муниције
"Крушик" почела је да ради
тридесетих година 20. вијека, а
wен оснивач је потомак старе
београдске породице Никола
Станковић. Wено прво сједиште
било је у Славонском Броду, али
је неколико пута пресељавана и
мијеwала име.
Фабрика је затим пребачена у
Ваљево и од 23. јануара 1948.
године носи назив "Крушик".
Захваљујући квалитетном кадру
"Крушик" је брзо постао једна од
водећих фирми
војноиндустријског комплекса.
Године 1993. Холдинг компанија
"Крушик" доноси одлуку о
формираwу посебног дионичког
друштва у свом саставу под
именом "Крушик - Фабрика
ловачке муниције". Окосницу
производног програма Друштва
чини производwа ловачке
сачмарске муниције,
подсклопова за намјенску
производwу, као и производња
ХТЗ опреме.

ним правом може сматрати уни
верзалним. Избор пушке калибра
20, ипак, треба оставити
старим мајсто
рима.
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Гости презадовољни оним
што су могли да виде

Мрак пада и чекање
савршеног шестерца
нам изгледа недостижна
мисија. И прије самог
паковања опреме, на
ливади ка југозападу се
појављује један млади
срндаћ, перспективно
грло које ће да остане
сачувано у ловишту за
даљу репродукцију

П

риродне љепоте Ре
публике
Српске
примамљиве су за
многобројне ино
стране ловце. Ипак,
када браћа из Срби
је напишу прелијепу
причу, јер су одушевљени оним
што су видјели код нас, нашим до
маћинским односом и гостољу
бљивошћу, то веома много значи.
Гости ЛУ "Мајевица" Лопаре
били су чланови продукцијске ку
ће "Лов и још понешто", а у наред
ним редовима прочитајте како им
је било...

Лов на шумског принца у ЛУ
"Мајевица" Лопаре
У Србији је отворена сезона ло
ва на једину селицу из породице

Сјајне забиљешке чланова продукцијске куће
"Лов и још понешто" у Лопарама

Презадовољни
гости у лову на
шумског принца
Чланови "Мајевице" држе до
уређених ловних објеката

кока  препелицу. Наша екипа је
жељно ишчекивала лов препели
це, међутим... Неколико дана рани
је добили смо позив од нашег
пријатеља Драгише Симића из
Дворова крај Бијељине, да дођемо
у лов на срндаћа, и то брдскопла
нинског узгоја. У неколико ријечи
све је договорено. Пакујемо се и
крећемо.
Долазак, у раније утврђено
вријеме и мјесто, након вожње у
трајању од два часа у ловачку кућу
на Гајевима, Пељаве. Слиједи упо
знавање са члановима секције Пе
љаве кроз кратак разговор.
Упознајемо Милу Ристића, Ненада
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Стрпљење
се ипак
исплатило

Текића, Банета Петровића, Младе
на Лукића, Мирка Миловановића,
Цицана Живановића, Стевицу Де
спотовића, Славена Ристића. На
кон
домаћинског
доручка,
прасећег печења, правимо план за
обилазак терена са Драгишом,
прије одласка на чеке.
Изузетно амбицио
зан план нашег дома
ћина Драгише, али
не сумњамо и
крећемо ка пр
вој локацији
гдје нас чека
пред сјед 
ник удру
ж е њ а
Јовица
Гл и г и ћ .
С т и гл и
смо, каже
Јовица, у
прави час.
Јагње на
ражњу је
хватало по
сљедње ми
р и с е
догорјелог жа
ра. Уз по коју
кратку чашицу раз
говора и шпињетке
упознајемо се и са члано
вима секције "Бусија". Глигић
нам је рекао да удружење у Лопа

рама окупља око 500 ловаца у 8
секција и газдује ловиштем на
29.600 хектара.
 Ловиште је брдскопланин
ског
Прелијепи предјели
за срце и душу

земљишта које је богато дивљачи
као што су зец и фазан, срнећа ди
вљач, дивља свиња, а од предато
ра који наносе штету ловишту су
лисица, шакал и куна  казао је он.
Послије ратних дејстава фонд
срнеће дивљачи је био сма
њен на биолошки мини
мум.
Теренским
возилом наставља
мо обилазак, и пе
њемо се ка врху
Бањ
брдо.
Кроз нефор
малан раз
г о в о р
чујемо не
ке од про
блема,
као
и
план за
рјешава
ње истих,
те плано
ве за бу
д у ћ н о с т,
која по све
му судећи
има озбиљну
пер спек ти ву.
Макадамским пу
тем идемо даље
према врху Драгано
вац, дијелу ловишта у
којем лове чланови секције
"Бусија" и уживамо у предјелима.

Пази мине
Стајемо на једном видиковцу
одакле се пружа, кроз један усјек,
невјероватан поглед, до Тузле, а
даље чак и до Коњуха. Међутим, не
можемо да не уочимо једну таблу
на којој пише "Пази мине"! Један
од горућих проблема у овом удру
жењу је и овај потез са заосталим
минама. На самој граници између
Српске и ФБиХ недалеко од каме
натригонометра се налази овај
ограђени минирани дио ловишта
који је прије рата био богат јелен
ском дивљачи, као и дивљим сви
њама.

ЈУТАРЊА РУТИНА
ЖИВОТИЊА НАЈЉЕПШИ
ЗВУК ЗА ЧУЛА
Обилазимо даље све љепше и
нестварније предјеле, са обновље
ним, као и новим високим чекама
са којих се пружа невјероватан по
глед од којих застаје дах. Камере су
тек нешто касније укључене, јер
неке ствари се не могу вјеродо
стојно приказати, једноставно се
морају доживјети. Обиласком ди
јела ловишта на којем лови секци
ја "Бусија", предвођени изузетним
ловним радником Глигићем, наи
лазимо на многобројне чеке које
су урађене по високим стандарди
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ма. Све то закључујемо онако на
основу шта смо видјели, а не на ре
клаказала. Уосталом кад снимимо
и завршимо комплетан материјал,
имаћете прилике да сами донесе
те закључке.
Одлазак на чеку
Враћамо се у ловачку кућу са
почетка овог нашег путовања. До
чекују нас и ловочувари Мићо Пет
ковић и искусни Радивоје
Максимовић који након 40 година
рада у ловочуварској служби пре
даје дужност млађем колеги. Ску
пило се још ловаца који жељно
ишчекују распоред и полазак у
лов. Распоређујемо нашу екипу на
чеке и лов може да почне око 17
часова. Изузетно спарно и топло
вријеме, иако се налазимо на 300
350 м н.в. те сунчеви зраци који су
се скоро поклопили са брдовитим
хоризонтом, отежава нам осма
трање. Сунце је већ зашло, темпе
ратура се спустила за који степен,
и изгледало је као савршено пред
вечерје за "лавеж" шумског прин
ца у потрази за срном. Неколико
срндаћа у нашој околини се огла
шавало, били смо све нестрпљиви

ји да изађу на неку од ливада које
видимо са наше позиције.
Свака ливада има
свог срндаћа!
Мрак пада и чекање саврше
ног шестерца нам изгледа недо
стижна мисија. И прије самог
паковања опреме, на ливади ка ју
гозападу се појављује један млади
срндаћ, перспективно грло које
ће да остане сачувано у ловишту
за даљу репродукцију. То нам је
улило наду да ћемо ипак бити
успјешни, ако промијенимо так
тику.
Драгиша Симић нам је испри
чао о свом тренутном ангажовању
као туристички водич у компани
ји "ТРБ адвентуре". Фирма се бави
продајом оружја, муниције и опре
ме за лов, ловним туризмом, орга
низацијом роњења, планинарења,
као и осталих адреналинских ак
тивности у природи.
Ноћ
Повратак у ловачку кућу на са
бирање утисака и вечеру. Вруће
прасеће печење је у међувремену
мајстор Цицан припремио. Вечера

и ловачке приче су могле да почну.
Чуло се, ко је видио, гдје је видио,
кога је срндаћ опет надмудрио.
Примијетивши прави моменат на
шим домаћинима смо подијелили
примјерак нашег издања Збирке
ловачких прича "Из дневника лов
ца". Разилазак на само неколико
сати, јер је Ненад, заказао скуп у 4
часа.

чека, разбуђује и посљедњу ћели
ју наших организама.
Снимамо прелијепе кадрове.
Излазе наизмјенично срне, срне са
ланадима. Све је живо око нас. Фа
зански пијетлови се чују са свих
страна и додатно разбуђују приро
ду. А онда, тотално затишје. Ниска
магла је прекрила све ливаде, и бо
газе.

Ту је - није ту
Уморни, нешто послије поно
ћи, одлазимо до Милана, гдје ћемо
допунити батерије од опреме,
освјежити се и на неколико сати
преспавати. Сабирамо утиске, по
глави премотавамо филм, шта
урадити при сљедећем изласку.
Ма ни трен не прође, ето га звоно
на мобилном телефону које тјера
на устајање. Висока влажност ва
здуха и јака роса са пуним мјесе
цом у заласку иза оближњих
врхова, по нашем домаћину Дра
гиши, су обећавали.
Ненад је сачекао све ловце са
већ скуваном домаћом кафом. Два,
три кратка гутљаја тог врелог на
питка са специфичним укусом на
врху језика, да је принц ту и да нас

Чекамо. Чекамо да се сунце
појави. Да се појави "ОН"!
И то је то, моменат који смо че
кали, и то баш на мјесту на које су
нам скренули пажњу искусни лов
ци, и Здравко и Ненад. Пажљиво
осматра, гледа, па сагне главу и па
се. Шарена, сад већ добро осунча
на ниско покошена ливада уз
багремару је његова јутарња рути
на. Уживамо...
До сљедећег одласка и снима
ња, са нестрпљењем чекамо, како
би употпунили причу о Ловачком
удружењу "Мајевица" Лопаре и по
кушали да вам прикажемо све што
оно нуди.
Преузето са:
www.lovisjosponesto.club
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ИЗБОРНА СКУПШТИНА ЛУ "ИГРИШТА" ВЛАСЕНИЦА

Све одлуке делегати
донијели једногласно
ФОТО: М. ЛАЗАРЕВИЋ

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

У

спјешан рад руковод
ства ЛУ "Игришта" из
Власенице у проте
клом периоду награ
ђен је још једним
мандатом. На Избор
ној скупштини, једногласно повје
рење делегата да и у наредне
четири године буду на челним
функцијама добили су предсједник
Ловачког удружења Марко Тодоро
вић и предсједник Скупштине Ми
рослав Краљевић.
Око 200 чланова, сврстаних у
пет секција, имали су веома успје
шне активности у протеклом пери
оду, општа је констатација која се
могла чути на овој сједници. У ло
вишту "Игришта", које се простире
на око 23.000 хектара, преовлада
вају дивље свиње и срнећа дивљач.
Плато општине Власеница наста
њен је и мрким медвједом, тако да
у овом ловачком удружењу имају
озбиљне планове у погледу комер
цијалног лова.
 Захвалио бих свим делегати
ма на поновном избору, али то је са
мо један од показатеља да смо у
претходне четири године радили
добро. Морам истаћи да смо прет
ходну годину завршили са суфици
том на рачуну. Извршили смо све
финансијске обавезе према мини
старству, Ловачком савезу, ловочу
варској служби, све трошкове које

Повјерење
доказаним
кадровима
На челу ЛУ "Игришта" и у наредне четири године биће
Марко Тодоровић, док је за предсједника Скупштине поново
изабран Мирослав Краљевић, начелник општине Власеница

смо имали, и остварили смо вишак
средстава, што је за сваку похвалу.
Вјерујем да је то превагнуло да се
делегати одлуче да нам повјере још
један мандат  рекао је Тодоровић.

У ОВОМ УДРУЖЕЊУ
ИМАЈУ ОЗБИЉНЕ
ПЛАНОВЕ У ПОГЛЕДУ
КОМЕРЦИЈАЛНОГ ЛОВА
Он каже да ће се и у наредном
периоду наставити улагања у лов
нотехничке објекте, прихрану и
заштиту дивљачи, јер је то, како на
глашава, један од основних услова
за добар рад и да се привуче вели

Руководство удружења
остаје исто и у наредном мандату

ки број ловаца.
 Лов може бити велики тури
стички потенцијал и мислим да ЛУ
"Игришта" може да се оствари и у
овој области  прецизира Тодоро
вић.
Повјерење власеничких ловаца
оправдао је и Мирослав Краљевић,
који је, као и прије четири године,
једногласно изабран за предсједни
ка Скупштине.
 И ова сједница је показала сна
гу и јединство нашег удружења. Све

ЛОВ СРНДАЋА
Сезона лова на срнећу дивљач
отворена је 7. јуна. Календаром
лова предвиђено је да лов срндаћа траје до 6. септембра, а
план је да се одстријеле 24 грла.
Власенички ловци двије седмице током јула привремено одложе пушке и због парења
прекину лов на срнећу дивљач
како би имала свој мир у ловишту.

ПРОЈЕКТИ
ЛУ "Игришта", у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и
Ловачким савезом Републике
Српске, у протекле двије године
реализовало је пројекте у вриједности од око 10.000 КМ.
- Ријеч је о набавци камера, хранилишта за дивље свиње, неколико полуотворених чека и
једне високе чеке за комерцијални лов - каже Тодоровић.

одлуке су спроведене једногласно,
што је заиста било задовољство чу
ти. Захвалио бих свима који су ме
подржали и који ме подржавају. Без
сумње ћу овај посао, као и до сада,
обављати одговорно, на највишем
нивоу, као што то радим и као на
челник општине, на задовољство
свих наших грађана  истакао је
Краљевић.

ГОДИНУ ЗАВРШИЛИ
СА СУФИЦИТОМ У КАСИ
Како је рекао, ЛУ "Игришта" из
расло је у једно од најквалитетни
јих у Републици Српској, чији су рад
препознали и ресорно министар
ство и Ловачки савез Српске.
 Морам истаћи да имамо изу
зетну сарадњу са Министарством
за пољопривреду, шумарство и во
допривреду и Ловачким савезом
Републике Српске, а посебно са по
моћником министра Гораном Зу
бићем и предсједником савеза
Савом Минићем, који помажу рад
нашег удружења  рекао је Краље
вић и поручио да је ЛУ "Игришта"
трасирало успјешан пут и за наред
не четири године.
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Ч

лан ЛУ "Срндаћ" из
Осмака Бране Ан
дрић одстрелио је
почетком јуна ву
чицу, стару око пет
година и тешку 52
килограма. Млади ловац до ври
једног трофеја дошао је послије
осам година ловачког стажа.
Група ловаца у којој су, поред
Андрића, били и Драгиша Бојко
вић, Миле Вујић, Томислав Ракић,
Перо Андрић, Ратко Стевановић
и Горан Пејчић, налазила се у ре
довном лову на срнећу дивљач у
рејону Липа, у сјеверном дијелу
ловишта богатом разноврсним
фондом дивљачи. У једном тре
нутку, пред вече, на опште изне
нађење свих ловаца у овој групи,
појавио се вук на удаљености од
око 60 метара.

ВЕЛИКИ УСПЈЕХ МЛАДОГ ЛОВЦА ИЗ ОСМАКА
Бране Андрић са
трофејом вука

Сезона лова на
срнећу дивљач
У ЛУ "Срндаћ" у току је сезона
лова на срнећу дивљач. Традиционално, посљедњих година,
ловци из Осмака на свечан начин отварају сезону на, како овдје кажу, најљепшу врсту
дивљачи. Ове године, међутим,
због вируса корона, лов је прилагођен актуелној епидемиолошкој ситуацији.
- Наше ловиште, које се простире на око 7.300 хектара ловне
површине, богато је срнећом
дивљачи, тако да је планиран
одстрел 18 срндаћа - каже предсједник ЛУ "Срндаћ" Драгиша
Бојковић.

Други вук
за годину дана
Прије годину дана, такође на почетку ловне сезоне на срнећу
дивљач, на подручју општине
Осмаци одстријељен је вук након више од три деценије. Тада
је срећни ловац био Љубо Катановић, који је вука одстријелио
на локалитету Дрвеначки луг,
недалеко од села Зелина.

"ГОРСКИ ЦАР"
ИЗАЗВАО ВЕЛИКО
ИНТЕРЕСОВАЊЕ
У ОСМАЦИМА
 Налазио сам се на чеки кад је
из околне шуме на оближњи пут
излетјела вучица. Добро сам на
нишанио, опалио из карабина ка
либра 243 "винчестер", рука није
задрхтала, тако да је хитац био
прецизан  описује Андрић свој
први трофеј вука.
На успјеху су му честитале ко
леге из групе, а разумљиво одстри
јељени вук је изазвао и
радозналост мјештана. Већ наред
ног дана "горски цар" је продефи
ловао централном саобраћајницом
у Осмацима, док су знатижељни
мјештани срећног ловца и његов
трофеј даривали разним поклони
ма попут сувог меса и слаткиша.
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прилике да у природи види вука,
а камоли да пуца на овог преда
тора. Овим уловом практично, ка
ко каже, остварио му се ловачки
сан.
 Сваком ловцу је жеља да има
трофеј вука, јер то представља
врхунац ловачке каријере  усхи
ћено прича Бране који потиче из
чувене ловачке породице Андрић
са Ракиног Брда које припада
овој малој пограничној општини
на сјевероистоку Републике Срп
ске.
Према ријечима предсједника
ЛУ "Срндаћ" Драгише Бојковића
на овом подручју гравитирају
два, три вука, који причињавају
велику штету не само стоци у ов
дашњим домаћинствима, него и
кад је у питању племенита ди
вљач у ловишту. Он каже да су ву
кови на овом терену нарочито
присутни у посљедње двије годи
не.
 Никада у ловној основи ни
смо имали евидентираног вука,
нити су били толико присутни у
нашем ловишту. Појаве се само у
пролазу, два пута годишње, гдје
оставе трагове свог крвавог пира
 казује Бојковић, објашњавајући
да вукови, у потрази за храном,
прате дивљач, најчешће на
мјестима гдје се она при
храњује.
Бојковић наглашава да ће
у наредном периоду више
пажње бити посвећено
праћењу бројног ста
ња вукова, али и
шакала на овом
подручју, како
би њихова
присутност у
ловишту
била сведе
на на опти
мални број,
водећи при
томе рачуна
да не дође до
угрожавања,
односно ис
требљења ове
Дочекао да му
вук падне под ноге
врсте предатора.

Вучица није
изненадила
Андрића
У редовном лову на срнећу
дивљач Бране Андрић
помало изненађујуће
дошао у прилику каква
се пружи једном или
никада у животу, остао
смирен и погодио у мету
 Био је то несвакидашњи
празник у нашем мјесту  додаје
Андрић, који је и предсједник ло
вачке секције у Осмацима која
броји око 70 чланова.
До сада, наводи, није имао
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ЗВОРНИЧКИ ЛОВЦИ СУМИРАЛИ АКТИВНОСТИ У ПРОТЕ
Више од три стотине
ловаца, сврстаних у четири
секције, бројним
активностима дало
пуни допринос заштити
и узгоју дивљачи, те
изградњи ловних објеката,
као својим примарним
задацима и обавезама

Скупштина одржана
уз поштивање свих
заштитних мјера

ФОТО: М. ЛАЗАРЕВИЋ

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

З

ворнички ловци има
ли су успјешне актив
ности у протеклом
периоду, општа је кон
статација која се мо
гла чути на редовној
годишњој Скупштини ЛУ "Вукови
са Дрине".
Уз квалитетно припремљен
радни материјал, који је обиловао
конкретним подацима, наглашено
је да је више од три стотине лова
ца, сврстаних у четири секције,
својим бројним активностима да
ло пуни допринос заштити и узго
ју дивљачи, те изградњи ловних
објеката, као својим примарним
задацима и обавезама. Предсјед
ник зворничких ловаца Бранислав
Мирковић истакао је веома садр

ПОСЕБНА
ПАЖЊА ПОСВЕЋЕНА
РЕАЛИЗАЦИЈИ
жајне активности Управног ПЛАНА КОРИШЋЕЊА
одбора, који је, у извјештајном
ЛОВИШТА
периоду, одржао шест сједница.
Посебна пажња управе удружења
посвећена је реализацији Плана

Година
успјешних
резултата

коришћења ловишта за текућу го
дину, као и заштити дивљачи, те
организацији изградње нових и
поправке постојећих ловнотех
ничких и ловноузгојних објеката.
У минулој години набављено
је и пуштено у ловиште 250 одра
слих фазана, а у марту ове године
успјешно је организовано и пре
бројавање дивљачи.

ЗНАЧАЈНА УЛОГА
ЛОВОЧУВАРСКЕ
СЛУЖБЕ

Предсједник
Бранислав
Марковић
задовољан
урађеним

 Обогаћивање фонда дивљачи
један је од наших примарних зада
така. Бројност дивљачи, те ловно
узгојни и ловнотехнички објекти
управо потврђују колика је наша
посвећеност ловишту и како и на
који начин се опходимо према оба

везама и својим дужностима као
чувара и заштитника дивљачи 
рекао је Мирковић.
У овом, по много чему узорном
ловачком колективу, посљедњих
година велика пажња посвећује се
и уређењу ловишта, али и изград
њи објеката за смјештај ловаца и
њихових гостију.
Речено је да је извршено одр
жавање и поправка 63 постојећа
хранилишта за срнећу дивљач, пет
хранилишта за пернату дивљач,
седам хранилишта за дивље сви
ње, 163 солила и 11 појилишта. Та
кође, рађено је на одржавању
четири постојеће ловачке куће и
30 високих чека.
Наравно, уз све ове активно
сти, спроведе се и мјере у погледу
заштите дивљачи и ловишта. У то
ме значајне резултате има ловочу
варска служба, коју, поред
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ЕКЛОМ ПЕРИОДУ

професионалног ловочувара, чи
ни још неколико волонтера. Уз то,
формиране су и ловочуварске па
троле са задатком да штите мир у
ловишту, интервенишу на смање
њу броја грабежљиваца, затим да
прате здравствено стање дивљачи
у ловишту, одстрељују болесна
или оштећена грла, узимају одго
варајуће дијелове одстријељене
или угинуле дивљачи за ветери
нарску анализу, сарађују са орга
нима полиције и другим јавним
службама. Све ове мјере, дакле,
имају за циљ да се правилно газду
је ловиштем, те допринесе дости
зању и одржавању планираног
капацитета ловостајем заштићене
дивљачи и подношљиве бројно

ПОПРАВЉЕНО
И СРЕЂЕНО

63

хранилишта за
срнећу дивљач

5

хранилишта за
пернату дивљач

7

хранилишта за
дивље свиње

163
11
4
30

солила
појилишта
ловачке куће
високих чека
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САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКА РЕГИЈА

Дозволе у рукама
48 нових ловаца

сти пролазних и незаштићених
врста.
Истакнута је веома успјешна
сарадња са Ловачким савезом Ре
публике Српске и Министарством
пољопривреде, шумарства и водо
привреде, која је крунисана реали
зацијом пројеката за развој
ловства на овом подручју у вријед
ности од око 10.000 КМ.
На Скупштини је било говора
и о почетку ловне сезоне на ср
нећу дивљач. Планом газдовања
је предвиђено да се одстријели
31 срндаћ. Прецизирана су стро
га упутства како и на који начин
организовати лов ове врсте ди
вљачи, а изражена је и потпуна
одлучност у ангажовању ловочу
варске службе и других надле
жних органа у спречавању
евентуалних покушаја криволо
ва.
Због епидемије вируса корона,
речено је, ове године у Зворнику
неће се одржати међународна из
ложба паса, коју је, у сарадњи са ов
дашњим ловцима, организовало
Регионално кинолошко удружење
"Канис" из Зворника.
У наставку сједнице разма
трани су и усвојени извјештаји
Надзорног одбора, дисциплин
ског тужиоца и дисциплинског
суда, главног лововође и ловочу
вара, те кинолошке комисије, као
и финансијски резултати рада
Ловачког удружења "Вукови са
Дрине" у 2019. години, који су по
зитивни.

Крајем јула, како је и планира
но, у просторијама Скупштине оп
штине Источна Илиџа и хотела
"Београд" одржано је полагање
ловачког испита. Дан раније одр
жано је предавање, односно при
према за полагање, коју су водили
Јелена Дошло и Синиша Коваче
вић.
На испит је изашао 51 при
правник, а положило их је 48. То
довољно говори да су млади лов
ци заинтересовани за ловство и да
су имали изузетно добру припре
му. У име Министарства пољопри
вреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске полагању је
присуствовао помоћник министра
Горан Зубић, док је секретар коми
сије био Слободан Ђорем.
Предсједник Савјета сарајев
скороманијске регије Стеван Дра
шковић истакао је да је испит
обављен уз поштовање свих мјера
превенције током пандемије "ко
вида 19". Овим су ловци показали
жељу за усавршавањем, те одго
ворност и дисциплину у току ван
редне
ситуације.
Посебна

захвалност дугује се начелнику оп
штине Источна Илиџа Маринку
Божовићу и Ловачком савезу Репу
блике Српске, без којих се не би
могло организовати квалитетно
полагање ловачког испита.

ИСПИТ УРОЂЕНИХ ОСОБИНА ПАСА

Добра пролазност
у Дервенти

Испит урођених особина ло
вачких паса, који су организовали
ЛУ "Мотајица" и Кинолошко дру
штво "Дервента", положило је 11
од 15 учесника. Судије Борислав
Моравац и Саша Кршић пролазне
оцјене дали су за пет епањел бре
тона, четири њемачка оштродла

ка птичара и два њемачка кратко
длака птичара. Такође, на смотри
је оцијењено десет паса, од којих
шест одличном оцјеном, три су до
били врлодобру и један оцјену до
вољан. Поред 14 паса чланова ЛУ
"Мотајица", оцјењивању је присту
пио и пас ловца из Оџака.
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Ловачко удружење "Варда" Рудо

Ловиште је познато по
богатству црне и срнеће
дивљачи, а одстријељено
је више примјерака
високотрофејне
вриједности у току
претходне сезоне

Рогови срндаћа високе
трофејне вриједности

ПИШЕ: МАРКО ПАВЛОВИЋ

lovacken@gmail.com

А

ктивности које су
обиљежиле прву по
ловину 2020. године
у Ловачком удруже
њу "Варда" из Рудог
могу да охрабре све
чланове овог удружења, али и ком
плетан Ловачки савез РС. Након
успјешног зимског дијела ловне
сезоне, спроведено је планско про
љетно пребројавање дивљачи. На
основу егзактних доказа закључе
но је да се бројно стање дивљачи
повећава из године у годину за
шта је првенствено заслужно до
маћинско газдовање ловиштем.

УДРУЖЕЊЕ НОРМАЛНО
ФУНКЦИОНИШЕ И
У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ
У удружењу истичу да су задо
вољни реализацијом годишњег
плана газдовања што говори ве
лики број квалитетних трофеја.
Ловиште је познато по богатству
црне дивљачи, а одстрељено је ви
ше вепрова високотрофејне ври
једности у току претходне сезоне.
Слично је и са срнећом дивљачи, а
коначан биланс одстрела знаће се
по затварању лова на ову племе
ниту врсту. Свакако, до сада оције
њени трофеји указују на то да се
ради о одличном газдовању и бри
зи о дивљачи. По љепоти и вријед
ности тренутно се истиче трофеј
срндаћа којег је одстријелио Са
мед Џиханић.

Трофеји указују на
добро газдовање

 Били смо врло активни и на
уређењу ловишта током ловоста
ја. Прије свега уређиване су стазе,
те обновљена стара солила и хра
нилице. Такође, израђен је велики
број нових солила, хранилица и
појила како би дивљач имала све
потребне услове за несметан раз
вој и репродукцију  истиче први
човјек "Варде" Срђан Миковић.

ЛОВЦИ КОЗЛУЧКОГ "СОКОЛА" ДОБИЛИ
ПРВУ БИТКУ ПРОТИВ ОПАСНОГ ПРЕДАТОРА

Шакал "пао" на
Симанића брду
Групи ловаца из секције "Роће
вићПађине" која припада ЛУ "Со
ко" из Козлука, пошло је за руком
да одстријели шакала. Опасни пре
датор је "пао" у ловишту ове секци
је у предјелу Симанића брдо, на
потезу према Дамјановићима.
 Пошто је сада вријеме лова на
предаторе, а због пандемије виру

са корона, није се могло
ловити у већим групама.
Због тога је изашло нас неко
лицина ловаца, пратећи прет
ходно седам дана траг шакала
након што је удавио једну ср
ну  прича Милан Стјепано
вићЋепало дугогодишњи
ловац из Пађина.

У марту је организована ловач
ка забава након дужег прекида
због недостатка адекватног про
стора. Након што су се стекли нео
пходни услови ова прелијепа
традиција је настављена, а велико
интересовање за забаву показали
су не само ловци већ и велики број
грађана. На крају, Миковић истиче
да се ловци у потпуности придр

жавају препоручених мјера узроко
ваних пандемијом вируса "ковид
19". Углавном, нема негативних
утицаја на рад удружења, осим што
изостају већа дружења и окупља
ња. Пажња у наредном периоду би
ће усмјерена на припрему ловишта
за надолазећи зимски период, јер
је брига о дивљачи приоритет у ра
ду удружења.

У касним поподневним часови
ма ловачка група у којој су били
Мирослав Васић, Дејан Станојевић,
Милан Стјепа
новић и
Љуби

ша Остојић нашла се на локалите
ту Симанића Брда ишчекујући овог
предатора, који, како кажу ловци,
велику штету чини у ловишту, јер
уништава ситну и племениту ди
вљач. Стрпљење и чекање овој ло
вачкој групи се убрзо исплатило,
јер се након извјесног времена, на
пристојној удаљености, појавио
шакал и ловци су брзо реаговали.
Срећне руке био је Мирослав Васић,
ловац из Пађина, а ово је, иначе, пр
ви одстрељени шакал на овом под
ручју. Ловци у приобаљу Дрине
претпостављају да је стигао из Ср
бије, са планине Гучево.
М. Л.
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Ловци ЛУ "Јелен"
наставили дугогодишњу праксу

Дубичко
ловиште
богатије за
300 фазана

Сваке године у наше ловиште, које се простире на великом
подручју Козаре, Просаре, Кнешпоља и Поуња, пуштамо
по неколико стотина фазана, зечева и друге дивљачи
коју касније хранимо и штитимо, рекао Боројевић

Л

овачко удружење
"Јелен" из Козар
ске Дубице, поред
тога што велику
пажњу поклања
изградњи и рено
вирању ловно
техничких и ловноузгојних
објеката, очувању природе и при
родних љепота, стално обогаћује
ловиште различитим врстама ди
вљачи.
 Сваке године у наше лови
ште, које се простире на великом
подручју Козаре, Просаре, Кне
шпоља и Поуња, пуштамо по неко
лико стотина фазана, зечева и
друге дивљачи коју касније храни
мо и штитимо. Недавно смо купи
ли 300 фазана и на неколико
Ловци сарајевскороманијске
регије више пута су доказали да
лов и одстрел дивљачи није једина
активност којом се баве. Поред дру
штвено корисних рада, они се по
себно истичу на плану очувања
природног богатства, по којем је
препознатљива ова регија. Заједно
са рибарима и планинарима пори
бљена је Касиндолска ријека и уре
ђено више планинарских стаза.

мјеста пустили у ловиште  каже
предсједник удружења Слободан
Боројевић.
Планови дубичких ловаца су
веома амбициозни. Они планира
ју да овог љета набаве 50 одраслих
зечева и пусте у своје ловиште.

УДРУЖЕЊЕ
ОВЕ ГОДИНЕ ОБИЉЕЖИЛО
110 ГОДИНА РАДА
 Прошле године смо такође
купили 300 одраслих фазана, као
и ове сезоне, те 65 зечева које смо
пустили на подручју неколико ло
вачких секција. Наша пракса огле
да се у сталном обогаћивању
ловишта, уношењу више дивљачи

Вриједни ловци
обогатили ловиште

него што је током лова изнесемо
или угине у природном ланцу. Са
мо тиме може напредовати, а при
роду чувати на најбољи начин 
сматрају дубички ловци.
Иначе, Ловачко удружење "Је
лен" ове године обиљежило је 110
година постојања. Боројевић под
сјећа да је оно формирано 1910. и
да је једно од првих ловачких дру
штава организованих на овом
подручју. Наглашава да традиција
има важну улогу у њиховом раду и
подсјећа на садашње активности.
 Наши чланови изградили су
више од 300 ловнотехничких,
ловноузгојних објеката у свом ло
вишту. Уз помоћ локалне управе,

Источно Ново Сарајево

Сложна акција за
очување природе
Према ријечима предсједника
ЛУ "Требевић" из Источ
ног Новог Сарајева Си
ме
Тушевљака,
ловци

су учествовали у порибљавању и
заштити Касиндолске ријеке. Раме
уз раме са ловцима и риболовцима
из ове општине ријеку су порибља
вали и ловци сусједних удружења
из Пала и Источне Илиџе.
 Очување природе је приори
тет у нашем раду и тако ће бити и у
будућности. Залажемо се за то да
ријеке теку својим коритима како
то чине вијековима. Касиндолска
ријека је питка у већем дијелу свог
тока, од извора на Јахорина до на
сеља Касиндо. Као такву је треба
сачувати за млађе нараштаје  ис
тиче Тушевљак.

реновирамо старе и напуштене
објекте, претварајући их у кори
стан простор за ловце и мјесне за
једнице, за друштвени живот 
истакао је Боројевић.
Ове године за исхрану дивља
чи посијали су више од 80 дунума
кукуруза, а поред тога и знатне ко
личине разних других житарица.
Сав неопходан материјал (сјеме,
ђубрива, средства за прскање
итд..) купило је удружење, а ловци
су својим пољопривредним маши
нама сами узорали, побрналипо
тањирали и посијали ове
житарице. Оваква пракса била је и
ранијих година, а наставиће се и у
будућности, поручују Дубичани.
Предсједник Спортскориболо
вачког удружења "Жељезница"
Ђорђе Клепић казао је да је пори
бљавање извршено са 200 кило
грама млађе поточне пастрмке. Он
је додао да Удружење газдује ције
лим током Касиндолске ријеке, те
да је настоје заштитити од непра
ведне изградње минихидроелек
трана. Ловци Источног Новог
Сарајева имају изузетну сарадњу и
са Планинарским друштвом "Тре
бевић". Прокреси које су правили
на ловачким стазама сада су мар
кирани од стране планинара и слу
же не само ловцима, већ и другим
љубитељима природе. Ловци су на
правили и шест столова са клупа
ма на мјестима одакле се пружају
дивни погледи на падине планине
Јахорине. До краја љета планирано
је још заједничких акција за добро
бит природе и локалне заједнице.
М. П.
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Секција "Челопек" једна од најактивнијих у ЛУ "Вукови са Дрине"

БРИНУ О ДИВЉАЧИ И
ГРАДЕ ЛОВНЕ ОБЈЕКТЕ
У минулој сезони у
ловиште изнијели тону
кукуруза, док су у овој
години изградили
три високе чеке за
срнећу диљач

ПИШЕ:МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачка секција "Че
лопек" једна је од
најактивнијих у ЛУ
"Вукови са Дрине"
из Зворника. Тре
нутно броји 50 чла
нова различите старосне доби, а у
ловишту у којем гравитира обита
ва разноврсна дивљач, о којој овда
шњи ловци воде бригу подизањем
бројних ловнотехничких и ловно
узгојних објеката.
Предсједник секције од јула
прошле године је Владан Ерић, ко
ји је накупио више од двије деце
није ловачког стажа.

Нова чека у
ловишту

ЕРИЋ: ИСКОРИЈЕНИЛИ
СМО КРИВОЛОВ У
НАШОЈ СЕКЦИЈИ
 У протеклом периоду доста
пажње посветили смо заштити
дивљачи. У нашем ловишту најви
ше је присутно фазанске, срнеће и
зечије дивљачи. У посљедње ври
јеме имамо и знатну популацију
дивље свиње, која се лови на на
чин који одреди наше матично
удружење. У прошлој сезони смо
изнијели тону кукуруза и 50 кило
грама соли за прихрану срнеће ди
вљачи. У ловишту смо поставили
аутоматску хранилицу са видео
надзором  рекао нам је Ерић.
Како каже наш саговорник, у
ловишту ове секције су искорије
нили криволов, јер се чланство, а
и ловци гости који их посјећују по
нашају домаћински.
 Изградили смо пет високих че
ка за лов срнеће дивљачи. Само у
овој години направили смо три че
ке, за чију градњу смо материјал
обезбиједили уз помоћ наших лова
ца и матичног удружења са којим

Вриједни ловци
из Челопека
ФОТО: М. ЛАЗАРЕВИЋ

имамо веома плодну сарадњу  ис
тиче Ерић, посебно наглашавајући
допринос предсједника зворнич
ких ловаца Бранислава Мирковића,
који је дуго година на челу "Вукови
са Дрине" и о коме, како каже, лов
ци имају најљепше мишљење.

овим објектима, према ријечима
предсједника секције у Челопеку,
истицали су се Мирослав Стева
новић, Александар Милошевић,
Марјан Лазаревић, Младен Ерић,
Веско Танацковић, Драган Васиље
вић, Станислав Ерић, Радо Танац
ковић и Драган Бабић.
Ловачка секција Челопек има
УСПЈЕШНА САРАДЊА успјешну сарадњу са ловцима из
СА МАТИЧНИМ И Глушаца код Богатића у Мачви, за
ОКОЛНИМ УДРУЖЕЊИМА тим са сусједном секцијом "Тр
шић", која припада ЛУ "Соко" из
Током градње високих чека, Козлука, али и са ЛУ "Чауш" из
што финансијски, али и радом на Братунца, "Комић" из Милића и

Три чеке
направили
у овој години

"Срндаћ" из Осмака. Неки од лова
ца из Челопека су истовремено и
чланови других удружења на под
ручју регије Бирач, манифестујући,
поред љубави према лову и при
роди и развијање добрих међусу
сједских односа, али и ширење
пријатељства својственог ловач
кој популацији.

Завршен лов на срндаћа у ЛУ "Семберија"

Испуњен план
за три викенда

Ч

ланови
Л
У
"Сем
бери
ј а "
Би
је
љина испунили су
годишњи план од
стрела срндаћа за
три викенда, одно
сно у само шест из
лазака у ловиште.
Како би све проте
кло у најбољем реду
урађено је детаљно
планирање, па је догово
рено да се лов одвија само
са високих чека. Посебна па
жња скренута је ловцима да за

штите млада,
перспективна
грла што је у
великој мје
ри и испо
штовано.
На нишану
су били
махом ста
рији срн
даћи међу
којима има
и кандидата
за неку од
медаља. У на
редном перио
ду биће сазвана
комисија за оцјену
трофеја.
Осим што су у само

неколико излазака испунили
план одстрела, Семберци су се и
ове године својски потрудили да
обогате ловиште. Минули мјесец
као и увијек био је резервисан за
ову активност па је стручна слу
жба, али и ловци по ловачким сек
цијама имали пуне руке посла. У
скоро свих 17 секција на повољ
ним мјестима изграђена су при
хватилишта за фазане гдје се ова
дивљач постепено навикава на
станиште, а ловци даноноћно
брину и чувају волијере од напа
да предатора и хране дивљач.

"ГОРСКИ ЦАР"
ИЗАЗВАО ВЕЛИКО
ИНТЕРЕСОВАЊЕ
У ОСМАЦИМА
Сваке године се у секцијама
изгради по неко ново прихвати
лиште које задовољава норме за
боравак фазанске дивљачи. Про
шле године је изграђено у ловач
кој секцији "Амајлије" а ове
године је у завршној фази изград
ње прихватилиште у секцији
"Драгаљевац".
М. Б.

ЛУ "Голуб" Бродац

Млади фазани
у ловишту

Ловци ловачког удружења "Го
луб" из Бродца су у протеклих мје
сец дана у ловиште унијели 300
одраслих фазана за даљу репро
дукцију који су испуштени уз ка
нале и на терене који одговарају за
опстанак ове ловне дивљачи.
Акција уношења настављена је
и даље па је неколико дана касни
је набављено и унесено у ловиште
и 30 одраслих зечева. Да подсјети

мо, у катастрофалним поплавама
2014. цјелокупно ловиште удру
жења било је поплављено, а дубо
ка вода се задржала десетак дана
тако да је дивљач имала минимал
не шансе да преживи. Ревитализа
ција ловишта се одвија постепено,
а ловци сходно својим могућно
стима се труде до ово ловиште бу
де богато.
М. Б.

ЛУ "Партизан" Доња Трнова

Поправља
се трофејна
вриједност

Ловци ловачког удружења
Партизан из Доње Трнове газдују
са најмањим ловиштем у односу
број хектара ловишта на број чла
нова удружења. То им нимало не
смета јер добрим домаћинским
радом имају уређено и богато ло
виште. Сваке године уносе фазан
ску дивљач, раније је унесен и зец,
а срнећа дивљач се виђа на скоро

свакој ливади по ловишту. У ово
годишњем лову на срндаћа дозво
ле за лов су издате за око 100
ловаца. Ловило се два викенда и
испунили су план одстрела 14 срн
даћа. Трофејна вриједност из го
дине у годину се поправља, а у
ловишту је плански изграђено 120
високих чека и осматрачница.
М. Б.

