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БАЊАЛУКА

Многи
старији
ловци
ће се
сложити да
је стање
срнеће
дивљачи
данас у
нашим
ловиштима
много боље
наго што
је било у
пријератном
периоду,
што је
свакако
резултат
домаћинског
газдовања
корисника
ловишта

У

већини ловишта у
Републици Српској
крајем маја и почетком јуна почео је лов
на срндаћа. Према
првим информацијама са терена, стање популација
срнеће дивљачи је на нивоу пројектованих капацитета, што и потврђују резултати одстрела.
Многи старији ловци ће се
сложити да је стање срнеће дивљачи данас у нашим ловиштима
много боље наго што је било у
пријератном периоду, што је свакако резултат домаћинског газдовања корисника ловишта.
Наиме, у појединим ловиштима,
планирани обим коришћења у
првом дијелу лова је извршен за
само неколико ловних дана. Тако
је у ловишту "Бањалука" након само три ловна дана извршен планирани одстрел од 90 јединки
срндаћа, што је већ дугогодишњи
континуитет.
Истовремено, у ловиштима су
већ на почетку лова евидентирани и одстрели високотрофејних
грла, а чија ће прецизна трофејна
вриједност бити дефинисана након званичног оцјењивања. У ловачком удружењу "Загорје" из
Калиновика, на самом отвору лова су одстријељена три високотрофејна грла.
Оно што је посебно обиљежило почетак ловне сезоне на срндаћа јесу дружења ловаца. Како је

ситуација са вирусом корона коначно под контролом, а мјере Кризног штаба послије скоро годину и
по попустиле, већина удружења
прибјегло је оном традиционалном отвору лова, уз дружење и окупљање пријатеља са свих страна.

ПРАВИ ЛОВАЦ
СВЕ ДОГАЂАЈЕ ПОМНО
ПРАТИ, А ПУШКУ ДИЖЕ ТЕК
КАДА ДИВЉАЧ ДОБРО
ОСМОТРИ И ПРОЦИЈЕНИ
ДА ЛИ ЈЕ ЗА ОДСТРЕЛ
Свечано је било у дервентском
ЛУ "Мотајица", односно у секцији
"Велика Сочаница", која је заједничким дружењем са колегама из
других секција, околних општина
и гостима отворила сезону. Међу
гостима се нашао и предсједник
Ловачког Савеза Републике Српске Саво Минић, који је истакао да
се у Сочаници и Дервенти већ помало осјећа домаћим а не гостом,
те да је захваљујући сугестијама
ловаца са терена дошло до одређених измјена у прописима.
Предсједник ЛС Велика Сочаница Миленко Пуљановић и предсједник ЛУ "Мотајица" Дарко
Бећаревић захвалили су се гостима на одзиву и зажељели све најбоље у ловној сезони.
Све секције србачког удружења "Срна" свечано су обиљежиле

Почела ловна сезона на срндаћа

Стање
популације
на нивоу,
ловци се
зажељели
дружења

отварање сезоне. Предсједник
удружења Горан Савановић каже
да је све протекло у најбољем реду, а најбитније је да су испоштоване безбједносне препоруке, те
да су сви ловци поступали савјесно и одговорно. Ове године пла-

ниран је одстрел 47 грла.
- Лов је био задовољавајући, а
биће настављен до испуњења плана. Битно је истаћи да су се ловци
придржавали ловачког кодекса и
упутстава, тако да није било никаквих ексцеса - рекао је Савановић.
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Што се тиче трофеја, он каже
да се ради о просјечно трофејним
грлима.

СРПЧАНИ
ЗАДОВОЉНИ КАКО ЈЕ
ПРОШАО ПРВИ ДАН
- У овом моменту још увијек
не можемо говорити о неким великим и јаким трофејима, а тек
кад комисија заврши оцјену, моћи
ћемо да кажемо да ли је било неких квалитетнијих трофеја - до-

Ловачка етика
Ловачки Савез Републике Српске, овом приликом апелује на
све ловце да се приликом лова у потпуности придржавају
ловачке етике, а посебно у дијелу кодекса облачења и поступања са одстријељеном
дивљачи. Слажемо се да одијело не чини човека, али је управо оно то које оставља први
утисак. Ловачко одијело је одраз ловца. Зато је врло битно
да својом појавом не каљамо
углед свих 22.000 ловаца. Вријеме када се у лов одлазило у
старој војној униформи је одавно прошло. Сада је врло лако
пронаћи одјевне предмете различитих произвођача, квалитета
и цјеновних разреда, тако да
нема разлога носити нешто што
се не уклапа у ловачки кодекс.
Не заборавимо да транспорт и
фотографисање одстријељене
дивљачи на хаубама или крововима возила, није етички, те
изазива згражање код грађана.
Не дозволимо да цјелогодишњи труд на узгоју и заштити дивљачи укаљамо
једним неадекватним
транспортом одстријељене дивљачи,
или једном неетичком фотографијом.

дао је Савановић.
У ЛУ "Семберија" лов
је почео 19. јуна.
- Први ловни дан је
и велика свечаност.
Зажељели су се ловци правог дружења и
људовања. Неком ће
испред чеке изаћи
срндаћ, некоме срна
балерина са ланадима, а некоме ће ливаду претрчати лукава
лија. Прави ловац све
догађаје помно прати, а
пушку диже тек када дивљач добро осмотри и процијени да ли је за одстрел.
Такође, треба добро пазити гдје се
и како пуца. Највеће задовољство
ловцу је ако је дивљач добро погођена и ако остане на мјесту. Евентуално рањавање дивљачи
захтијева обавезну потрагу. А промашити - и то је ловачки. Добар

Предсједник ЛС РС
Саво Минић био на отварању
лова у Дервенти

вам поглед и пријатно дружење
наши ловци - навели су из "Семберије" пред почетак лова.

Ловци ЛУ "Фазан"
Добој свечано су отворили сезону на срндаћа. Углавном се у
скоро свим секцијама свечано обиљежило отварање
сезоне. Секције су
у паузи много
урадиле када је у
питању изградња
високих чека, па
ловци имају оптималне услове. Првог
ловног викенда одстријељен је и значајан
број предатора посебно
лисице и шакала чија је бројност у ловишту Добој, као нажалост и у осталим ловиштима, све
већа.
И ловци из Шипова кренули су
у шуму 6. јуна, те се похвалили да
су значајна улагања и те како исплате.
БИЈЕЉИНА

ШИПОВО

РАКЕЛИЋИ
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Усвојени битни подзаконски акти којим је
олакшан рад корисника ловишта

Услови за додатно
унапређење
ловства
Саво Минић
презадовољан
урађеним

Заједно
са министарством
направили смо велики
искорак и донијели смо
нови цјеновник и нови
календар лова. Најбитније
у томе јесте продужавање
сезоне на фазане до
краја марта, као и лов
дивокозе до краја јануара,
нагласио Минић
ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

dovacken@gmail.com

П

очетак
ловне
2021/2022. године у
Републици Српској
је био у знаку врло
важних активности
које су спроведене
од стране ресорног
министарства и Ловачког савеза Републике Српске.
Тако је министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде Борис
Пашалић донио неколико подзаконских аката којима ће се знатно олак-

ша ти
рад корисника ловишта, али и унаприједити свеукупан сектор ловства.
То су Рјешење о цјеновнику одстрела, коришћења дивљачи и услуга у ловишту, затим Наредба о
времену лова ловостајем заштићене
дивљачи, као и Правилник о измјенама и допуни правилника о програму, начину и условима полагања
ловачког испита. Сви акти већ су објављени су у "Службеном гласнику
Републике Српске".
Важно је истаћи да су током израде наведених аката у обзир узете
све сугестије Стручног савјета за
ловство ЛС РС, што је само још један
доказ успјешне сарадње ресорног
министарства и Савеза. Задовољство постигнутим резултатима истакао је и предсједник ЛС РС Саво
Минић.
- Заједно са министарством направили смо велики искорак и донијели смо нови цјеновник и нови
календар лова. Најбитније у томе јесте продужавање сезоне на фазане
до краја марта, као и лов дивокозе до
краја јануара. Снизили смо цијену
меса срнадаћа у одстрелу у кожи за
домаће ловце. Сада је дозвољено да
се предатори лове током цијеле године без издавања дозволе за лов нагласио је Минић.
Минић је нагласио и да је Савез
покренуо иницијативу за измјене
Закона о ловству, чијим доношењем

ће
корисници ловишта бити у бољем положају кад
су у питању саобраћајне незгода у
којим учествује дивљач, те ће и ловочувари добити већа овлашћења.
Осим наведених активности,
представници Савеза интензивно
учествују и на изради Стратегије
развоја шумарства Републике Српске, те и на изради Стратегије заштите животне средине БиХ до
2030. године.
Као резултат успјешне сарадње
Шумарског факултета из Бањалуке
и Ловачког савеза, у наредном период ће за кориснике ловишта бити
организовани семинари у Бањалу-

Утврђени
термини
ловачких
испита
Бањалучка регија: 26. јун
2021.
Семберско-мајевичка регија: 26. јун 2021.
Сарајевско-романијска
регија: 27. јун 2021.
Регија Мркоњић: 10. јул
2021.
Регија Херцеговина: 17. јул
2021.
Регија Стара Херцеговина: 17.
јул 2021.
Санско-унска регија: 24. јул 2021.
Регија Бирач: 24. јул 2021.

ци
и Фочи који су
посвећени јачању знања и компетенција у области ловства. Семинар организује Шумарски факултет
Универзитета у Бањалуци који је
уједно и домаћин уз финансијску подршку Ловачког савеза Републике
Српске.

САВЕЗ ИНИЦИРАО
ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА
О ЛОВСТВУ
Ових дана, а након попуштања
пандемије вируса корона, Савез је
организовао ловачке испите за ловце приправнике у свим регијама, те
се истовремено врше и припреме за
одржавање ванредних испита за
ловце који не посједују валидна
увјерења о положеном ловачком
испиту.

Борис
Пашалић
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У складу са дугорочним
планом одрживог
газдовања медвјеђом
дивљачи, на планини
Тисовац је започета
изградња савремене
армирано-бетонске зидане
чеке, која ће својим
квалитетом, димензијама
и удобношћу омогућити
корисницима идеалне
услове за осматрање
и праћење медвједа
ПИШЕ: ДАРКО ЈОВАНИЋ

lovacken@gmail.com

З

а само три ловна дана у
ловишту "Бањалука" је
извршен одстрел планираних 90 јединки
срндаћа, што је већ дугогодишњи континуитет у овом ловишту и доказ
успјешног газдовања.
Генерално, попуњени капацитети ловишта за већину основних
врста дивљачи, велики број ловних
објеката, одлична техничка опремљеност и финансијска стабилност,
али и потпуна реализација годишњих планова коришћења ловишта основни су показатељи
резултата газдовања спортско-рекреационим ловиштем "Бањалука".
Ловачко удружење "Змијање"
газдује ловиштем "Бањалука" на
површини од 72.436 хектара, те се
може похвалити стабилним фондовима медвједа, срнеће дивљачи, дивље свиње, фазана и дивље патке
чији капацитети су у потпуности
попуњени, док је популација зечије
дивљачи нестабилна и испод је
пројектованог капацитета. Популација пољске јаребице има тренд нестајања из ловишта. Са друге
стране, популација шакала и лисице је у експанзији, док је вук на стабилном нивоу.

СТАБИЛНИ
ФОНДОВИ МЕДВЈЕДА,
СРНЕЋЕ ДИВЉАЧИ,
ДИВЉЕ СВИЊЕ, ФАЗАНА
И ДИВЉЕ ПАТКЕ
У погледу гајења дивљачи, у ловишту је инсталирана 21 аутоматска хранилица за зрнасту понуду
хране за дивљач, кроз које се годишње у ловиште изнесе 15 тона кукуруза у зрну, те уз засијане њиве за
дивљач и друге видове прихране,
укупна количина годишњег уноса
додатне зрнасте хране у ловиште
износи више од 20 тона. На три хра-

Фазанска дивљач
на нивоу попуњености
капацитета ловишта
послиje трогодишњег
коришћења волијере

Добри резултати ловишта "Бањалука"

Остварени
циљеви
газдовања
Константна
градња чека
и осталих
ловно-техничких
објеката

која ће својим квалитетом, димензијама и удобношћу омогућити корисницима идеалне услове за
осматрање и праћење медвједа. Ова
чека својим положајем омогућиће и
осматрање, праћење и коришћење
вука и дивље свиње. Осим овог
објекта, у ловишту је тренутно изграђено и 95 осталих чека/осматрачница.
Тренутни
број
изграђених ловачких кућа у ловишту износи осам.
Са циљем развоја ловног туризма у највећем граду Републике
Српске, ЛУ "Змијање" Бањалука
сваке године организује ловно-туристичку манифестацију "Дани
вука Чемерница", која се традиционално одржава задњу суботу у
мјесецу фебруару. Број учесника
на овој манифестацији посљедњих година је износио више од
1.000. Због пандемије вируса корона манифестација није одржана
у 2021. години.

У ЛОВИШТУ ЈЕ
ИНСТАЛИРАНА 21
АУТОМАТСКА ХРАНИЛИЦА
ЗА ЗРНАСТУ ПОНУДУ
ХРАНЕ ЗА ДИВЉАЧ

нилишта за медвједа осим зрнасте
хране, стално је обезбијеђена и храна животињског поријекла, али и
воће у појединим дијеловима године. У ловиште се годишње изнесе
више од три тоне соли.
Са циљем попуњавања капацитета ловишта фазанском дивљачи,
али истовремено и промоције
атрактивности ниског лова, у ловишту је изграђена савремена волијера на 1.000 м2, са капацитетом од
500 јединки фазана. Након трого-

дишњег коришћења овог ловноузгојног објекта, фазанска дивљач је
скоро на нивоу попуњености капацитета ловишта, чиме је у потпуности оправдана инвестиција у овај
објекат. Крајем мјесеца јуна у волијеру стиже 500 јединки фазанских
пилића.
У складу са дугорочним планом
одрживог газдовања медвјеђом дивљачи, на планини Тисовац је започета
изградња
савремене
армирано-бетонске зидане чеке,

Ловачко удружење "Змијање" је
стабилно и финансијски одрживо,
те спремно и даље да ради на реализацији започетих стратешких
циљева усмјерених ка очувању јаког, стабилног и потпуно одрживог
ловачког удружења, које је у могућности да својим ловцима, али и ловцима гостима, понуди богато
ловиште, са потпуно опорављеним
фондом свих основних врста дивљачи, као и великим бројем изграђених ловних објекта, што
представља темељ за одрживо газдовање ловиштем.

8 април/мај 2021.
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

Н

акон студиозних испитивања швајцарска војска је крајем
1880. године, пратећи тадашње европске
трендове, усвојила у
наоружање метак калибра 7,5 милиметара, конструкцију пуковника Едуарда Рубина, те
брзометну пушку са правочепним
затварачем коју је конструисао Рудолф Шмит. Пушка је званично усвојена 1889. а годину дана касније и
метак калибра 7.5x53.5мм под ознаком GP90 (Gerwehpatrone 1890).

МЕТАК 7.5X55 "SWISS"
ПО ПЕРФОРМАНСАМА
БЛИЗАК МЕЦИМА
.30-06 И .308 WIN.
Метак ГП90 у почетку је био лаборисан раним бездимним (малодимним) барутом PC 88 те зрном
масе 211 грејна умотаним у папир са
брзином на устима цијеви од 600
м/с. Након што је модификован,
увођењем мање корозивне каписле,
метак добија ознаку GP90-03. Даљим усавршавањем (GP90-23) чаура је продужена за један милиметар
на 54,5 мм, калибар зрна промијењен са 0.328 на 0.3075 дијелова инча те уведено оживално зрно без
папирног омотача, са пуном кошуљицом од легуре бакра и никла, које је на устима цијеви постизало
брзину од 624 м/с. Након модификације метка, швајцарски војни званичници открили су слабе стране
пушке система Schmidt-Rubin 1889 бравећи зуби помјерени су на предњу страну затварача па је модификована пушка понијела ознаку
М1889-96.
Године 1905. Њемачко царство
усвојило је у наоружање тада ултрамодерни метак 7.92×57мм "Mauser"
са шиљатим зрном и импресивним
балистичким карактеристикама
што је присилио остале европске земље да слиједе њемачки примјер.
Ни Швајцарска није била изузетак
па је до 1908. године развила и усвојила нови метак ознаке 7.5x55 односно GP11, данас у свијету познат као
7.5x55"
Swiss".
Ра ди ло се о
мет ку
лаборисан о м
лаким зрном од 174 грејна и почетне брзине од 804 м/с. У почетку су
пушке система М1889-96 прекалибрисане на нови метак монтирањем одговарајуће цијеви, а убрзо ће
бити развијена и уведена нова вер-

Ловачку варијанта метка "Swiss"
производи "Први партизан"

зија пушка ознаке М1911. Пушка система М1911 остала је у употреби до
увођења коначне конструкције К31
1931. године (тијело затварача К31
је краће у односу на моделе који су
му претходили и има на себи спирални канал у који залази зуб полуге ручице за запињање која је
посебан елемент).
Карабин система К31 у калибру
7.5X55

"Swiss"
(GP11)
остаће у наоружању швајцарске војске
заједно са аутоматском пушком Stgw-57 све до

Швајцарац
из Ужица
Ужички "Први
партизан" једна је
од ријетких фабрика
која производи
ловачки метак
7,5X55 "Swiss"
лаборисан Soft Point
зрном. Пројектил
ловачког метка
ППУ 7,5X55 масе је
11.30 г (174 гр),
почетне брзине
770 м/с и енергије
на устима цијеви
од 3343 џула
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1983. године када се прешло на модерн пушку Stgw-90 у калибру
5.56X45NATO (.223 Rem).
Данас су пензионисане пушке
К31 и муниција GP11 из магацина
швајцарске војске доступни на комерцијалном тржишту и доста привлачни спортским стријелцима,
колекционарима, али и ловцима.
Квалитетан метак у овом калибру
производи и ужички "Први партизан". Ужичани поред војне производе и ловачку верзију овог метка са
зрном меког врха.
Перформансе метка
7,5X55 "Swiss"
GP11 односно 7,5X55 "Swiss" пажљиво осмишљен и добро конструисан метак. Посматрајући вањске
димензије метка може се уочити велика сличност са француским метком калибра 7.5×54мм "French", али
та два метка нису међусобно компатибилна. Интересантан је податак
да запремина чауре швајцарског
метка одговара запремини комерцијалне Винчестерове чауре метка
.30-06 која је дужине 63 милиметра
(7.62X63). Да је чаура метка швајцарског 7,5X55 "Swiss" дужине 63
мм, умјесто 55 милиметара, у њу би
стало 10 грејна више барута него у
чауру метка .30-06.
Међутим, за разлику од пушака
Springfield М1903 у .30-06 Springfield,

швајцарске војне пушке К31 конструисане су за ниже радне притиске од 45.500 пси. Оригинална
лаборација метка GP11 подразумијевала је зрно промјера 0.3087 дијелова инча, масе 174 грејна са
почетном брзином од 804 м/с на
устима, што је остало непромијењено од усвајања до пензионисања.
Премда блажих радних притисака,
терминално балистички ефекти
метка 7.5X55 "Swiss" (ГП11) врло су
слични мецима .30-06 и .308 Win. На
тржишту постоје различите конструкције зрна којим се швајцарски
метак може прилагодити широком
спектру ловних ситуација.
Пушке система Schmidt-Rubin
М1911 и К-31 веома су квалитетно
израђене и прецизне, али невоља
лежи у томе што се чауре код швајцарског система директне акције
избацују на горе, чиме је онемогућена стандардна монтажа оптичког
нишана. Умјесто стандардних монтажа, већина стријелаца одлучује се
за "scout" монтажу која се поставља
на постоље задњег механичког нишана, дакле, испред отвора за избацивање чаура. Међутим,
карабин К31 опремљен типским диоптерским
нишаном и напуњен квалитетном
ППУ ловачком лаборацијом може и
те како бити употребљив у лову.
Фабричка
муниција
Метак

7,5X55 "Swiss" из швајцарских војних вишкова лаборисан је зрнима са
пуном металном кошуљицом FMJ и
као такав је, попут осталих војних
метака, неприкладан и забрањен за
ловну употребу. Један број европских ловаца буши и модификује FMJ
зрна, али такво је рјешење изнуђено не даје добре резултате. Уобичајена је пракса да се војни метак
делаборише уз помоћ кинетичког
избијача зрна, те затим лаборише
комерцијалним SP пројектилом од
165 до 180 грејна.

ПЕНЗИОНИСАНИ
ШВАЈЦАРСКИ ВОЈНИ
КАРАБИН ДИРЕКТНЕ
АКЦИЈЕ СИСТЕМА
SCHMIDT-RUBIN К31
СРЕЋЕ СЕ И У НАШИМ
ЛОВИШТИМА
Ужички "Први партизан" једна
је од ријетких фабрика која производи ловачки метак 7,5X55 "Swiss"
лаборисан Soft
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Point зрном. Пројектил ловачког
метка ППУ 7,5X55 масе је 11.30 г
(174 гр), почетне брзине 770 м/с и
енергије на устима цијеви од 3343
џула (подаци дати у ППУ балистичкој таблици).
Ручно пуњење
Чаура оригиналног швајцарског
војног метка GP11 на несрећу користи бердан каписле и незахвална је
за ручно пуњење јер се каписле морају уклонити хидрауличким путем
и замијенити новим капислама
истог типа, што је посао који одузима пуно времена. Поједини спортски стријелци тврде да имају
одличне резултате са чаурама .284
Winchester, која има сличне димензије али је данце унеколико мање и
може изазвати проблеме за екстракцијом.
Према америчким изворима,
типичне почетне брзине које се могу очекивати од ручно пуњене муниције испаљене из цијеви К31
дужине 652 мм, без прекорачења
прописаних притисака, су: 2900fps
са зрном масе 150 грејна, 2750fps са
зрнима масе од 165 до 168
грејна, 2600fps
са зрнима од
178-180 грејна и 2400fps са
зрном
тешким
200
грејна. Према
истим изворима, метак
ГП11 лаборисан стандардн
и
м
пројектилима
.308 има истовјетне перформансе као
благе лаборације
метка .30-06 Springfield или жестоке
лаборације метка .308 Winchester.
Метак 7,5X55 "Swiss" GP11 није
уобичајен ловачки нити је спортски
метак. У матичној земљи квалитетне и прецизне пушке система
Schmidt-Rubin М1911 и К-31 и даље
служе за вјежбу грађана/резервиста
и рекреативно гађање. Исти случај
је и у већини швајцарских заједница у свијету, поготово у Америци.
Код нас се ове пушке повремено могу срести на lon-range такмичењима
(гдје их стријелци - заљубљеници
понесу уз такмичарско оружје, чистог задовољства ради), и нешто
рјеђе у лову.
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"Севиџ импулс" представио
први ловачки карабин директне акције

Американац са ликом
Европљанина

Судећи према оригиналном
маркетиншком видео
-материјалу, на којем се
види упоредно репетирање
"импулса" и класичног
обртно-чепног карабина,
ствари не теку тако глатко
и брзо како би то Севиџ
желио да представи
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com
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рви модерни амерички ловачки карабин
директне
акције доноси нека
добра рјешења на
пољу ергономије,
али оставља утисак
недовршеног производа у поређењу са чувеним европским моделима.
Прије неколико година на
страницама "Ловачких новина"
опширно смо писали о карабинима директне акције (карабинима
са право-чепним затварачем) којом приликом смо представили
историју и развој ових пушака те
описали карактеристике већине
актуелних модела. Како је тада ре-

чено, више произвођача ловачког
и спортског оружје се у неколико
посљедњих деценија окушало на
пољу конструисања или усавршавања карабина директне акције.
Поједини модели карабина директне акције доживјели су запажен успјех (што је случај са нпр.
карабинима "Blaser R93" или R8
или у задње вријеме са "меркелом
RX Helix"), док су остали отишли у
заборав, јер нису донијели радикалне предности у односу на масовно прихваћену и веома
поуздану обртно-чепну акцију. И

поред тога, развој карабина директне акције се наставља, а
европски произвођачи повремено
уводе нове моделе. Међутим, посљедњи такав карабин стиже из
Америке, земље у којој директна
акција никада није била ни приближно популарна и заступљена
као у Европи.
Недавним увођењем ловачког
карабина система "импулс", амерички произвођач "Savage" ("севиџ") поставио је ни мало лак
задатак - популаризовати правочепну акцију код америчких лова-

ца и стријелаца. Задатак је заиста
тежак, тим прије јер се на америчком тлу, по заступљености и популарности, са обртно-чепном
акцијом једино могла носити традиционална полужна акција, по
којој је уосталом познат и "севиџ".
Полужна акција је заправо и бржа
од карабина са директном кацијом (то се посебно односи на полужни карабин "Browning BLR" са
преносним системом зупчаника).
Право-чепна акција на америчком
тлу у таквом "односу снага" једноставно није имала шта да тражи.
Истине ради, крајем 19. и почетком 20. вијека у наоружању
Америчке ратне морнарице и Корпуса морнаричке пјешадије кратко се задржала пушка са
правочепним затварачем система
"М1895 Lee Navy". У строгом смислу ријечи, није се радило о правоизвлачећем затварачу - да би се
пушка одбравила и отворила конструкционо је ријешено издизање
задњег краја тијела затварача за
неколико степени приликом ангажовања ручице. Затварач је дакле
био нагибног типа, а брављење
најсличније оном на пушкама SKS
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(PAP
М59/66) и FN
FAL. Али, систем репетирања јесте
спадао у правочепну акцију и довољно је било енергично повући
ручицу назад, а затим нагло вратити затварач напријед да би се празна чаура избацила и свјеж метак
увео у цијев. Пушку система
"М1895 Lee Navy" конструисао је
чувени Џејмс Парис Ли (конструктор познатих пушака "Lee – Enfield"), а произвођена је у фирми
"Винчестер" из Њу Хејвена. Међутим, при грубој теренској експлоатацији показаће се лоше стране
овог система.

карабини "Blaser
R93" и R8, интересантан је
маркетиншки наступ компаније.
Јавности у Америци, недовољно
информисаној и ненавикнутој на
карабине директне акције, "севиџ"
је нови модел карабина представио као посљедње достигнуће на
предметном пољу, до којег се дошло студиозним проучавањем
различитих конструкција стотину

година уназад.
Како је то објаснио Ал Каспер, директор "севиџа", иначе угледне и
свјетски познате америчке фирме,
дошло се до закључка да срж проблема са карабинима директне акције лежи у недовољном степену
повјерења у такав систем код

ДИРЕКТНА АКЦИЈА
У АМЕРИЦИ СКОРО
НЕПОЗНАТА ЗБОГ
ТРАДИЦИОНАЛНИХ БРЗИХ
ПОЛУЖНИХ РЕПЕТИРКИ
Премда је затварач саобраћао
без проблема и акција била брза и
тачна, извлакач је био склон испадању и губљењу, а муниција калибра 6мм "Lee Navy" (6?60 ммSR)
показала се нестабилном и неподесном. У Шпанско-америчком и
Филипинско-америчком рату проблеми са овим пушкама дошли су
до пуног изражаја и то је запечатило њихову судбину. Замијењене су
обртно-чепним брзометкама система Краг-Јоргенсен. Од тада се у
Америци нико озбиљан није бавио
право-чепном акцијом.
"Севиџ импулс"
Али, дошло је вријеме да се и
то промијени. Како кажу у фирми
"Севиџ", помно су проучили све
предности и мане директне акције те пронашли гдје лежи главни
проблем.
Како би конструисању и дизајнирању нове пушке приступили
што озбиљније одлучили су се за
еклектички приступ и уврстили
најбоља постојећа рјешења. За
просјечног европског, па и балканског, ловца, коме нису страни ни
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стријелаца. Директна акција је
брза, вели Каспер, али не улива повјерење, док сама брзина не значи
ништа без прецизности. Према Касперу, нови карабин "импулс" доноси промјену као један од
најбржих и истовремено најпрецизнијих карабина директне акције икада направљених. Како
кажу у "Севиџу", "импулс" има брзину полуаутоматског, а прецизност обртно-чепног карабина.
Пажљивији и информисанији читалац овдје ће примијетити да су
Американци са увођењем карабина директне акције "севиџ импулс" открили топлу воду. Права
истина је да се "севиџ импулс" базира на Европљанима добро познатом, већ доказаном и
поузданом њемачком систему
"Heym SR30", који смо представили прије неколико година. Али
кренимо редом.
Директна акција карабина
"севиџ импулс"

Шта је директна акција?
Директна акција затварача (затварач са праволинијским саобраћањем, право-чепни или правокретни затварач) подразумијева затварач који приликом циклуса репетирања пушке простим хватом за ручицу повлачимо
назад, а потом враћамо напријед, без потребе за обртањем његовог тијела
уз помоћ ручице у смислу одбрављивања и забрављивања те запињања
ударног механизма. Све се обавља са само два покрета руке, а идеја водиља при конструисању овог система била је брзина препуњавања, односно
брзина гађања те потреба да се око не склања са нишанске линије при
манипулисању затварачем, а у посљедње вријеме и захтјев да задњи крај
затварача, у отвореном положају, не излази из сандука. Ако желите велику
брзину акције, а да то не буде полуаутоматски карабин нити полужна репетирка или пумпарица, изабраћете правоизвлачећи затварач то јесте директну акцију.

Срце система директне акције
карабина представља масивни цилиндрични затварач са шест радијално позиционираних бравећих
куглица на предњем крају (произвођач је примијењени систем назвао "HexLock"). Куглице се
дјеловањем једног елемента са конусним врхом приликом брављења размичу и чврсто браве у
кореспондирајућа лежишта смјештена унутар масивног прстена
то јест продужетка цијеви.
Управо по бравећим куглицама познат је њемачки карабин директне акције система "Heym
SR30" (представљен још 1996. године, али скоро непознат америчким стријелцима). Међутим, код
"импулса" постоји разлика у кретању ручице затварача, односно
покретању полуге за размицање
куглица. Док код карабина "Heym
SR30" ручица затварача има засебну вертикалну осовину, на "импулсу" је осовина ручице, само њено
тијело које хоризонтално (попреч-

12 април/мај 2021.
но) пролази кроз спојницу затварача. "Импулс", дакле, има ручицу
затварача као на карабинима
"блазер" (која конусни елемент
смјештен унутар тијела затварача
активира помицањем).
Ручица затварача на "импулсу" представља амбидесктрално
ријешен систем и може врло лако
да се према жељи стријелца премјести са десне на лијеву страну
спојнице, чиме се добија конфигурација за љеворуке стријелце, што
је решење које морамо похвалити.

РАДИ СЕ О ВЕЋ
ВИЂЕНОМ РЈЕШЕЊУ
НА ЊЕМАЧКОМ
КАРАБИНУ NEUM SR30
Међутим, судећи према оригиналном маркетиншком видео-материјалу, на којем се види
упоредно репетирање "импулса" и
класичног обртно-чепног карабина, ствари не теку тако глатко и
брзо како би то "севиџ" желио да
представи. Поготово ако "импулс"
поредимо са његовим директним
узором, поменутим карабином
"Heymм SR30". Без обзира на напредне компјутерске програме,
врхунску технологију, квалитетну
израду, материјале и индустријски
дизајн, карабин "севиџ импулс"
дјелује недовршено. Чини се да
кретање ручице затварача на "импулсу" има предугачак и тврд ход
(ротацију) те да је потребна прилична сила да се затварач одбрави
и забрави. Стиче се утисак да све
то непотребно оптерећује и збуњује опитног стријелца, који није
сигуран да ли је ручица затварача,
приликом брављења, заиста до
краја гурнута у предњи, то јест бојеви положај. И сам угао ротирајуће ручице, чије тијело попречно
пролази кроз спојницу затварача,
није најсрећније ријешен на "импулсу" (код "блазера" је попречна ротирајућа
ручица скоро приљубљена уз сандук, што
свакако ње случајно,
док је код

"Heym SR30" ручица позиционирана под углом од
90 степени захваљујући
вертикалној осовини
која пролази кроз спојницу затварача). Аутор
се не може отети утиску да је нова америчка
директна акција неупоредива са њемачким и
аустријским инжењерингом. Али, коначан суд
биће свакако донесен са
"импулсом" у рукама.
Алуминијумски сандук пушке долази са интегрално изведеном монтажном пикатини шином.
Цијев "импулса" је уврнута у прецизно обрађени челични прстен, а
све је потом фиксирано у сандук,
уз помоћ четири имбус завртња.
Ради се о рјешењу виђеном на примјера ради карабинима система
"Sauer 100", о којима смо недавно
писали. Тиме су елиминисани проблеми са увртањем цијеви директно у сандук

(масивни челични прстен има за циљ
прецизно подешавање задатог чеоног зазора када се у њега уврне
цијев до тачно одређене тачке). Са
лијеве стране сандука налази се
устављач затварача, док је утврђивач оквира смјештен исп р е д
увод ни ка. Оквири
су

сепаратни, капацитета
четири метка.
Кочница карабина "севиџ импулс"
пласирана је надохват палца, иза спојнице затварача на
врату кундака. Са
задње стране спојнице затварача налази
се маркантна четвртаста команда са препознатљивим
логом
произвођача, која служи за
безбједно отпуштање ударног механизма (ударне игле).
"Савиџ" тренутно нуди три модела карабина директне акције
"импулс": "Predator", "Big game" и
"Hog hunter". Сви су опремљени са
петентираним AccyTrigger системом окидача и "AccyStock/Accyfit"
подесивим кундаком са алуминијумским бедингом. Постоје двије
дужине акције, а за сада је у понуди седам калибара - од .22-250 до
.300 "винчестер магнум".
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Ловачко удружење "Семберија" Бијељина
Недавно је завршен и
стављен у функцију нови
објекат површине 100
квадрата, који је био
потребан да се надогради
као простор за смјештај
најмлађих турнуса
фазанских пилића
ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@gmail.com

И

ако су епидемиолошке мјере и забрана
окупљања били на
снази, а и сада трају,
додуше у мањој мјери, ловци ЛУ "Семберија" нису сједили
скрштених руку.
Репродукција фазана и ове године у властитој фазанерији тече
интензивно. Недавно је завршен и
стављен у функцију нови објекат
површине 100 квадрата, који је
био потребан да се надогради као
простор за смјештај најмлађих
турнуса фазанских пилића.

ОКО 5.000 ФАЗАНА
СВАКЕ ГОДИНЕ
ПУСТЕ У ЛОВИШТЕ
Број излежених фазана
сваке године се повећава, а
квалитет испоручене дивљачи је најбоља препорука, тако
да семберски фазани насељавају многа ловишта у
БиХ. Осим комерцијалне продаје, велики број фазанске
дивљачи, више
од 5.000 јединки, сваке године испушта се
и у матично
ловиште удружења.
У кругу фа-

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
"БОРЧИЋИ" ШИПРАГЕ

Нијемчевић
нови
предсједник

Гради се на
све стране

занерије налази се и лиценцирани гатер за узгој дивљих свиња
површине седам хектара, којем је
недавно урађена нова чврста ограда. У току је и реновирање
ловачке
куће, а упоредо са овим
радно је и у
сек ци ја-

ма удружења. Недавно је завршено проширење ловачке куће у
Дворовима, а на ловачкој кући у
Амајлијама у току је монтирање
кровне конструкције. Ловци
непрестано граде високе чеке, којих тренутно у ловишту има око
400, а све задовољавају прописане услове.
- Само у овој години за изградњу и опремање објеката удружење
је издвојило око 100.000 марака.
Важно је поменути да наше активности увијек подржи и Аграрни
фонд Републике Српске, који је
за ову намјену помогао ловачко удружење са 10.000 марака
- саопштено је из удружења.
Ловачко удружење "Семберија" из Бијељине једно је
од највећих ловачких удружења у Српској.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ВРАЊАЧА" ГАЦКО

Одлучна борба против
незаконитих радњи
Посљедњег дана
априла у
ло ви шту
"Гацко", на локалитету Лаза у близини
села Заградци, затечен је
ловачки пас са ГПС огрлицом и огрлицом са

бројем телефона који је прогонио
племениту дивљач. Одмах по дојави, руководство Ловачког удружења "Врањача", у сарадњи са МУП-ом
РС, идентификовало је власника
пса В. Р. из Билеће и против њега покренуло поступак код надлежног
Основног суда у Требињу. О свему је
обавијештено и руководство Ло-

Раде Нијемчевић изабран је
за предсједника Ловачког
удружења "Борчићи" из Шипрага, а на тој позицији замијенио је Пану Гаврића, који је
посљедњих осам година водио ово удружење. На изборној сједници Скупштине ЛУ
"Борчићи" за предсједника
Скупштине изабран је Илија
Лујић из ловне секције "Грабовица", а за председника
Надзорног одбора Зоран Тривуновић из ловне секције
"Крушево Брдо".
Захваливши на указаном повјерењу, Нијемчевић је најавио да ће се залагати за
успешније спровођење мјера
узгоја и заштите дивљачи и
остваривање сарадње са Ловачким савезом РС, ловачким
удружењима, ресорним министарствима, органима локалне заједнице и другим
институцијама.
- Ловцима желим много
здравља и ловачке среће у
предстојећим активностима,
којих сигурно неће мањкати истакао је Нијемчевић.

вачког удружења "Видуша" из Билеће, чији је починилац члан.
У складу са чланом 16. Закона о
ловству, прописана је забрана узнемиравања дивљачи у периоду од 15.
јануара до 31. јула, те је за кршење
ове одредбе закона за физичко лице прописана новчана казна у износу од 1.000 КМ до 3.000 КМ. Из
Ловачког удружења "Врањача" најављују наставак одлучне борбе против свих незаконитих радњи у
ловишту, те истичу велику подршку
МУП-а РС у овим активностима.
М. Б.
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Варени и печени у свакој
ловачкој згоди, неколико
деценија су једном
душом дисали и успјешно
сарађивали, као стари
професор и његов
агилни асистент

Саво Мијовић
прави доајен
требевићког
удружења

ПИШЕ: ДРАГАН МИЈОВИЋ

lovacken@gmail.com

У

посљедњих годину
дана Ловачко удружење "Требевић" је
остало без своја два
истакнута дугогодишња члана. Протекле
године, 22. јуна, своју душу Господу је предао Саво Мијовић у својој
89. години, а 11. маја ове године
упокојио се и његов близак ловидруг Дамјан Ћосовић, стар 73 године.
Оба су били велики ловци и
имали заједно преко 100 година
ловачког стажа. Изданци су старе
ловачке традиције, из живописног
села Улобића на Касидолској ријеци, у раскошним њедрима Јахорине. Управо горњи ток те ријеке,
између села Касидола и Подивича,
једно je од најљепших и најатрактивнијих овдашњих ловишта. Тај
простор су прије неких 200 година
населили чврсти људи, брђани из
херцеговачких племена Дробњака, Пиве и Бањана, породице Мијовићи, Ћосовићи, Тушевљаци,
Гранзови и Ћире. То су људи срасли с природом, поносити горштаци, Срби тврде вјере, што држе до
патријархалне традиције и образа.
Бавили су се сточарством и шумарством, били власници ријечних пилана и познати мајстори
дрводјеље, а поврх свега надалеко
чувени ловци. Познавали су ћуди
планине, али и живог свијета у
њој, дивљач знали "у душу". Управо такви били су Саво - Ђед и Дамјан - Дане.

ПОЗНАВАЛИ СУ
СВАКУ СТОПУ, ДРВО И
КАМЕН У ЛОВИШТУ, КАО
МЛАЂИ БИЛИ НЕУМОРНИ У
ЛОВАЧКОМ МАРШУ
У сваком друштву познати и
признати, на сваком ловачком сабору у челу стола. Рјечити у бесједи, старинског приповједачког
дара који се његовао с кољена на
кољено, када су се уз огњиште
сликовито распредали ловачки
доживљаји. Те су приче дјечаци
шћућурени у углу слушали широм
отворених уста и очију, у којима се
искрио пламичак будућих страствених ловаца. Тако су и они једва

дочекали да се као голобради
момчићи преко рамена заметну
очевом ловаром и зором у расвитак замакну у шуму. Ова два поменута ловачка барда били су људи
здравог духа, вични шали и оригинални у доскочицама. И кад вам по
стоти пут препричавају старе
анегдоте, оне су увијек изнова занимљиве јер их украсе неком новом приповједачком бравуром.
Једна од њих је оно кад је баба Ика
тучила (срела) мечку на Крчеви-

ни, па у њу уперила преслицу и
подвикнула "пу-пу", ко ђоја да гађа из пушке, не би ли је тако поплашила. Или како је Гојко терзија
замијенио, па умјесто ђеду Душану "назвао Бога" големом међеду
на крушци, и то одбортао на постељи. А животиње је, кажу, некад
било букадар, срне су у џелепима
излазиле и на чаирима се мијешале са бравима. Ђед Саво је био прави доајен требевићког удружења,
човјек чија се ријеч слушала, угле-

дан домаћин старога кова. Једно
вријеме био је и главни лововођа,
а више пута члан управе. Надимак
Ђед је добио још прије 60-е, управо због свог става и ауторитета.
Још су га у младости звали и Зец,
што је примао без љутње. Био је
ловачки активан све до уназад неколико година, када су болест и
старост надвладали. Покојни Дамјан био је шерет, да му у пет села
равна није било. Познат по ситним
смицалицама којима нас је увесе-
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ВРИЈЕМЕ НЕЋЕ УТИЦАТИ ДА
ЧЛАНОВИ ЛУ "ТРЕБЕВИЋ"
ЗАБОРАВЕ СВОЈЕ ЂЕДА И ДАНУ

Ловци од
угледа и
формата
љавао. Ако га некад није било у
дружини, одмах се познавало да ту
нешто фали. Поред тога, био је вишеструко користан у друштву, као
човјек вјешт и окретан, те кувар и
месар на гласу. Није волио функције, али је неко вријеме пристао да
буде груповођа у Улобићу. Он и Саво су познавали сваку стопу, свако
дрво и камен у ловишту, а као млађи били су неуморни у ловачком
маршу и пиршингу.
Некад су од јутра до мрака могли ногу за ногом крстарити с краја на крај планине и не би лако
сустали, а успутиле би и шта претурили. Били су, што би се модерним рјечником казало, људи

Дамјан Ћосовић био је
шерет, да му у пет села
равна није било

широког акционог радијуса. Кад се
попнеш на Велико Зеље, докле год
оком видиш, свуд су њихове стазе
и чеке: по Врановини, Паљици, Лаништима, Бобовцу, Копривној Луци, Ресини, Стожеру, Бређаку...
Барут и драмлије некад су куповали на вагу и "собом" пунили муницију, да их не превари. Уз то су
имали "тврде очи" и још неке парне органе да сербез стану пред међеда на десетак корака. Варени и
печени у свакој ловачкој згоди, неколико деценија су једном душом
дисали и успјешно сарађивали,
као стари професор и његов агилни асистент. Све им је бастало: намечити куну, наћи рањену дивљач,

наложити ватру по највећој киши, струко су награђивани ловачким
оријентисати се у густој магли, бо- признањима. Такви људи тешко
ље писнути на лиску од скупе Ху- ће се поновити у нашој средини,
бертусове вабилице. Кадри јер они су припадали једном друомркнут и осванут, скромни и гом времену које неумитно пролапрактични, нису се жалили и тра- зи. Зато морамо чувати свијетлу
жили комфор, свугдје су се знали успомену на те наше другове, а и
смјестити и прилагодити. Посебно све оне који су нам претходили.
је на гласу било њихово госто- Требамо бити свјесни да живот
примство. Годинама су сазивали и није почео нити ће завршити са
дочекивали ловце у планини, гдје нама и да су многи прије нас просу радо долазили и они бирани и лазили овим тајновитим шумским
учени из града. Разводили су их на стазама, да их је као Ђеда и Дана
најбоље чеке, правили неуморне зора затицала у Оштрику како слупогоне, пазећи да све прође у нај- шају пјесму ороза (тетријеба), док
бољем реду и да ништа не фали. су са плавичастог високог неба
Све је ишло као по лоју. Прије оста- још трепериле бљедуњаве звијелих, за мрака, они су на ногама. зде. И они су уживали у неизбриЂед одма узима команду "устај сивом призору, кад у посљедњим
војско", нема мрдања, без
руменим зракама залазећег
скањива опрему на се,
сунца на чаир под Биовапо једну на "ште-срном излази јарац (срнОСТАЛИМА
це" и покрет. Све су
даћ) са краљевском
могли и све су стикруном. Газили су дуОТКРИЛИ
зали без нарочибок снијег испод поЧАРОБНИ
тог срклета и
вијених омарових
СВИЈЕТ
напора. Изнад свегра
на с којих се отиПЛАНИНЕ
га знали су створискивала китина, док
ти
непоновљиву
су слиједили великог
атмосферу пуну жикрмка самца.
вотне радости и полета,
У мразовитој ведрој нокада се шала и другарски разговор ћи упорно су чекали вука на Лисипроспе ко шумски поточић преко ни. Да, они су и видру ловили око
излоканог камења. Тада низ дру- модрикастих лимана и млинских
жину већ крене пљоска, а и на же- и пиланских бентова на успјенурави нешта зацврчи. Током цијеле шаној Касидолској ријеци. Сви ми
године знали су домаћински при- што смо имали срећу ловити с њичувати печенице и кобасице од ди- ма, ако смо хтјели, имали смо шта
вљачи, да се са капљицом љуте и научити. Прије свега да лов није
увијек нађе у руксаку "за образа" само ловина и трофеј, већ све оно
кад се крене са дружином у шуму. друго што је кудикамо љепше,
За свој допринос ловству више- племенитије и трајније.

У СВАКОМ ДРУШТВУ
ПОЗНАТИ И ПРИЗНАТИ,
НА СВАКОМ ЛОВАЧКОМ
САБОРУ У ЧЕЛУ СТОЛА
Обогатили су наш дух и открили нам један чаробни свијет планине и лова које без њих не бисмо
потпуно упознали. На томе им велико хвала. Данас кад брзина живота и општа псеудо-културна
глобализација добрано девалвирају нашу стару традицију и вриједности, то ће нам искуство
сваким даном бити све важније. А
шта ћемо ми као ловци и људи
оставити онима који долазе иза
нас, ваља нам се добро запитати.
Вјерујемо да су Ђед и Дане сада на
неком бољем мјесту и да ће их Господ примити у рајске вртове и небеска ловишта, гдје ће их дочекати
њихови чувени ловачки претходници из Касидолске ријеке: Ђорђо,
Миливоје, Јанко, Јован, Богдан, Ристо, Крсто и Тривко. Нека је вечни
покој нашим друговима Сави и Дамјану!
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ише од три стотине
ловаца, сврстаних у
четири секције, својим бројним активностима дали су пун
допринос заштити
и узгоју дивљачи, те
изградњи ловних објеката, као
својим примарним задацима и
обавезама, речено је на редовној
годишњој Скупштини ЛУ "Вукови
са Дрине" из Зворника.
Домаћински рад и понашање,
општа је констатација, обиљежили су минули период, препознатљив и по епидемији изазваној
вирусом корона, због чега су, како
се чуло, изостале одређене активности и традиционалне манифестације, као што су организација
ловачке вечери, изложбе паса и
слично.
У извјештајном периоду,
Управни одбор удружења одржао је девет сједница, а како је
рекао предсједник зворничких
ловаца Бранислав Мирковић, посебна пажња управе посвећена је
реализацији плана коришћења
ловишта за текућу годину, као и
заштити дивљачи, те организацији изградње нових и поправке
постојећих ловно-техничких и
ловно-узгојних објеката.
У минулој години набављено
је и пуштено у ловиште 250 одраслих фазана, а у марту ове године
успјешно је организовано пребројавање дивљачи.
- Обогаћивање фонда дивљачи један је од наших примарних
задатака. Бројност дивљачи, те
ловно-узгојни и ловно-технички
објекти управо потврђују колика
је наша посвећеност ловишту и
како се опходимо према обавезама и својим дужностима као чувара и заштитника дивљачи рекао је Мирковић.
У овом, по много чему узорном ловачком колективу, посљедњих година велика пажња
се посвећује и уређењу ло-

Бранислав
Мирковић,
први човјек
ЛУ "Вукови
са Дрине"

ГОДИШЊА СКУПШТИНА "ЛУ ВУКОВИ СА

Добро радили,
домаћински
се понашали
Обогаћивање фонда дивљачи један је од
наших примарних задатака, каже предсједник
зворничких ловаца Бранислав Мирковић
вишта, али и изградњи
објеката за смјештај ловаца и њихових гостију.
У ловишту "Млађевац", које се простире на
око 23.000 хектара, налазе се 82 високе чеке,
затим 166 солила, набављено је и постављено

девет аутоматских хранилица и
13 надзорних камера за праћење
дивљачи и стања у ловишту. Овдје се могу похвалити и са пет ловачких кућа, које се редовно
одржавају, с обзиром на то да
представљају омиљени кутак за
окупљање и дружење ловаца.
Наравно, уз све ове активно-
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А ДРИНЕ" ИЗ ЗВОРНИКА

Зарада у каси
Засједање
зворничких
ловаца

Заслужни ловци
Делегати Скупштине прихватили
су приједлог руководства да се
седам чланова матичног удружења, због посебних заслуга, прогласе "заслужним ловцима". Овај
статус убудуће ће имати ловци
Здравко Пантић, Мико Рикић,
Ибрахим Шехмехмедовић, Исмет
Тарабић, Мишко Араповић, Лазо
Михајловић и Бранко Грујић. Поред њих, заслужни члан убудуће
ће бити и Младен Пајић, ловац
из Бродца код Бијељине, који је
посљедњих година значајно помагао рад зворничког удружења,
прије свега у акцијама обезбјеђења хране за прихрану дивљачи. Од 323 члана удружења,
тренутно 46 има статус почасних
и заслужних ловаца.

сти, спроводе се и мјере у погледу
заштите дивљачи и ловишта. У томе значајне резултате има ловочуварска служба, коју, поред
професионалног ловочувара, чини и 11 волонтера. Уз то, формиране су и ловочуварске патроле са

задатком да штите мир у ловишту,
интервенишу на смањењу броја
грабежљиваца, затим да прате
здравствено стање дивљачи у ловишту, одстрељују болесна или
оштећена грла, узимају одговарајуће дијелове одстријељене или
угинуле дивљачи за ветеринарску
анализу, сарађују са органима полиције и другим јавним службама.
Све ове мјере, дакле, имају за циљ

Година успјешних
резултата

Зворнички ловци прошлу годину
завршили су са суфицитом у каси. Остварени приходи већи су
од расхода за близу 9.500 КМ.
- Извршили смо све финансијске
обавезе према ЛСРС, ресорном
министарству, ловочуварској служби, све трошкове које смо имали, и притом остварили вишак
средстава, што је за сваку похвалу - каже Мирковић.
Дисциплински тужилац и дисциплински суд нису имали посла. У
протеклих годину дана није било
дисциплинских пријава, што значи да није било кршења Закона
о ловству, Правилника о извршењу лова и других нормативних
аката ловачког удружења.

да се правилно газдује ловиштем,
те доприносе достизању и одржавању планираног капацитета ловостајем заштићене дивљачи и
подношљиве бројности пролазних и незаштићених врста.
Изражена је забринутост
због стања бројности зечије популације у ловишту, тако да се,
закључено је, неће ловити ни у
предстојећој ловној сезони. Раније набавке зечева, истакнуто
је, нису дале жељене резултате,
тако да ће се тражити рјешење
како да се побољша бонитет ове
врсте дивљачи. Такође, у наредном периоду треба изнаћи могућност
набавке
пољске
јаребице, која је, како је констатовао главни лововођа Мирослав
Грујић, у недовољном броју присутна у ловишту.
Указано је и на све чешћу
штету на дивљачи. Само у протеклих годину дана забиљежен је
губитак 13 грла срнеће дивљачи,
при чему је десет страдало у саобраћају, у налету возила на овда-
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шњим путевима. Као "црне тачке" означене су саобраћајнице
Зворник - Власеница, на дијелу
пута од Јошанице до Дрињаче,
затим у предјелу Црног врха, на
магистралном путу Каракај - Тузла. Ловци очекују рјешење овог
проблема постављањем свјетлосних рефлектора. Ријеч је о пројекту који заједнички треба да
имплементирају Ловачки савез и
Министарство, пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске.

ЧАК ДЕСЕТ ГРЛА
ДИВЉАЧИ СТРАДАЛО
У САОБРАЋАЈУ
Истакнута је веома успјешна
сарадња са Ловачким савезом и
ресорним министарством, која је
крунисана реализацијом нових
пројеката за развој ловства на
овом подручју. Подстицајна средства ове године биће искоришћена за набавку 350 фазана из
фазанерије "Семберија" у Бијељини, која ће услиједити пред почетак наредне ловне сезоне на
ниску дивљач.
На Скупштини је било говора и
о почетку ловне сезоне на срнећу
дивљач. Планом коришћења ловишта предвиђено је да се одстријеле 23 срндаћа. Прецизирана су
строга упутства на који начин организовати лов ове врсте дивљачи,
а изражена је и потпуна одлучност
у ангажовању ловочуварске службе и других надлежних органа у
спречавању евентуалних покушаја криволова.
У наставку сједнице разматрани су и усвојени извјештаји
Надзорног одбора, дисциплинског тужиоца и Дисциплинског
суда, главног лововође и ловочувара, као и финансијски резултати рада ЛУ "Вукови са Дрине" у
2020. години.
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Мјештани Јасе
деценије слушају пјес
Сусрет са узорним
ловцем Пером
Милошевићем

Поред лова и боравка у
природи Милошевић је
придодао још један
хоби - гајење фазана, који
својим изгледом још више
оплемењују идилични
породични кутак

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ
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У

приобаљу Дрине Перо Милошевић из
зворничког села Јасеница један је од
најпознатијих ловаца, посебно у свом
матичном удружењу "Соко" из Козлука. Скоро четири деценије посвећен је лову и природи, учесник
је бројних ловачких акција у овом
крају, посебно се истичући својим
радом и ангажовањем у развоју и
афирмацији ловства.
У матичном удружењу је чак
четири мандата обављао дужност
предсједника Скупштине, док је на
челу своје ловачке секције, која
окупља ловце из Јасенице и Трновице, био више од двије деценије.
Са таквим повјерењем се мало који ловац може похвалити на овом
подручју.
И данас, на половини осме деценије, Перо је веома активан, како у лову, тако и у породичном
домаћинству. Управо у дворишту
Милошевића, брижно његованом
пажњом Пере и његове супруге
Невенке, већ двије деценије налази се мање јато фазана, који својим
изгледом још више оплемењују
овај идилични породични кутак.

СВИ ФАЗАНИ
ЈЕДУ МУ ИЗ РУКЕ
- То је све спонтано кренуло када је један мој пријатељ, током кошења траве, у Козлучком пољу, у
близини ријеке Дрине, пронашао
осморо фазанских јаја. Знајући да
сам ловац, одлучио је да ми поклони ова јаја са жељом да се излегу
млади фазани, што се убрзо обистинило - прича Перо како је почела његова љубав према овим
украсним птицама.

У протекле двије деценије Милошевић је одгојио више стотина
фазана, који су завршавали у својим природним стаништима. Тренутно посједују јато од 13 јединки,
шест женки и седам мужјака.

- Чим устанем, прве кораке из
куће начиним према њима. Видим да ли су сви на броју и да ли
имају хране. Мало разговарамо,
ниједан фазан нема неко посебно
име. Кад им одмила кажем: "Ма-

тори, матори", они се узбуде - наводи наш саговорник.
Перо каже да је потребна само
воља и љубав и свака животиња
умије да то препозна и цијени.
- Код мене фазани хоће из ру-
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енице двије
сму фазана

Дјеца
најчешћи гости

Фазани, разумљиво, изазивају
пажњу многих који долазе у
двориште Милошевића, а најчешће најмлађих.
- Дјеца воле да се друже са
овим птицама. Ето, и моја унука
која сада живи у Швајцарској
својевремено је одрастала уз
фазане у нашем дворишту - наводи вриједни домаћин из Јасенице, питомог села у
зворничком крају.

Тренутно се
брине о
13 фазана
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- Одрасли фазани нису велики
пробирачи у исхрани и користе
зрнасту храну и траву. Свјежа вода мора стално бити доступна додаје Милошевић.
Захваљујући дугогодишњем
дружењу са фазанима, постао је и
добар познавалац ове врсте дивљачи. Фазан се, каже, врло лако
прилагођава па је данас широко
распрострањен. Природно станиште ових птица су пољопривредно земљиште, предјели око воде,
ливаде и шумарци, дакле свуда
гдје може да пронађе храну.
- Постоје многе врсте фазана
које се разликују по томе колико
им пажње треба посветити при
узгоју и колико улагања захтијевају - објашњава Милошевић, наглашавајући да он фазане држи
због љубави, које према њима има
на претек.
Зато, није му увијек лако да се
растане од неког свог љубимца,
кога је његовао, гајио, гледао како израстају у праве љепотане.
- У почетку, кад их пустим у
природу, још неко вријеме се
обично задрже у близини наше
куће. Штавише, један фазан скоро
двије године није одлазио одавде.
Било је и случајева да су се неки
враћали након неколико мјесеци,
вјероватно када би чули глас својих другара са којима су одрастали
- говори Милошевић, кога често,
ујутро, својим пјевањем фазани
пробуде и "подигну" из кревета!

НЕМА НИШТА ЉЕПШЕ
НЕГО КАДА ТЕ
ПЈЕСМА ФАЗАНА
ПРОБУДИ ИЗ КРЕВЕТА

а зима и хладноћа не представљају ни најмањи проблем, када
су у питању ове пернате животиње.

Фазанка
снијела 74 јаја
Перо Милошевић
много научио о овој
украсној птици

ке да једу. Свакодневно сам са њима и они примијете љубав, а настојим да баш будем добар према
њима, да не будем никада строг,
да не галамим на њих, да их не
плашим, тако да сам, слободно се

може рећи, задобио њихово повјерење - каже Перо, објашњавајући
да је ово једна посебна љубав, коју је пренио и на своју супругу.
Бригу о фазанима, како каже,
преузимају током цијеле године,

Једна фазанка у јату које држи
Милошевић оборила је рекорд у
ношењу јаја. Прије двије године
снијела је 74 јајета, што представља праву ријеткост.
- Баш је била издашна. Кад се
налази у природи, фазанка годишње снесе највише до 17 јаја казује овај узорни ловац, иначе
заслужни члан ЛУ "Соко" из Козлука.

Перо је, заиста, човјек који воли фазане. У својој дугогодишњој
ловачкој каријери, каже, никад
није ловио ову врсту дивљачи,
чак ниједан метак није испалио у
правцу ових птица.
- Увијек сам гајио посебну љубав према фазанима. Кад сам у лову и природи, једноставно, уживао
бих у њиховој љепоти, у тим предивним бојама којима су окитили
своје перје - наглашава Милошевић, подсјећајући да му је омиљен
лов на лисице, зато што су, како
каже, штеточине које нападају и
племениту дивљач.
Фасцинантни тонови шире се
двориштем породичне куће. Понекад су и веома гласни, али ништа љепше него кад овако с
прољећа све уцвјета, проспу се боје и мириси па се чују умилни гласови фазана. Читавим сокаком,
буквално, проламају се необични
звукови, годинама препознатљиви у овој сеоској идили...
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У домаћинству
Пере Андрића, у засеоку
Ракино Брдо, под
једним кровом три
генерације - срећни
родитељи, задовољни
синови, безбрижни
унуци. Једном ријечју,
породица за примјер
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ
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Породица из Осмака риједак примјер оданости

Шест деценија у
кући Андрића пушку
предају у насљеђе

ад се једном крене у
лов, онда више повратка нема. Управо такав је случај у
породици Андрић
из Осмака, гдје је
пуних шест деценија пушка предавана у насљеђе.
Прадједови, очеви, синови, унуци,
Породица из Осмака риједак примјер оданости с кољена на кољено,
поносно су настављали ловачку
традицију.
У домаћинству Пере Андрића,
у засеоку Ракино Брдо, под једним
кровом три генерације - срећни
родитељи, задовољни синови, безбрижни унуци. Једном ријечју, породица за примјер.
Три члана из ове куће су ловци, чланови ЛУ "Срндаћ". Као ријетко гдје, овдје се осјећа љубав
према лову и природи, ловачки
трофеји подсјећају на дугу традицију лова у овој породици. Перо је,
каже, постао ловац 1987. године,
када је овим подручјем газдовало
ЛУ "Спреча" из Калесије.

Перо са синовима и унуцима

ПЕРО СРЕЋАН ШТО
СУ РАДЕ И БРАНЕ
НАСТАВИЛИ ТРАДИЦИЈУ
- Имао сам 23 године када сам
упловио у ловачке воде. Сјећам
се, први лов ми је био на дивље
свиње. У то вријеме на овим нашим теренима било је доста дивљачи. Највише, разумљиво,
дивљих свиња, али и друге крупне дивљачи. С друге стране, долина Спрече била је позната као
станиште фазанске дивљачи, тако да смо имали богато ловиште
- прича нам најстарији члан породице Андрић који је данас, након
три и по деценије ловачког стажа, заслужни члан у свом матичном удружењу.
За овог угледног домаћина, некадашњег радника једне грађевинске фирме из Београда, лов је
увијек представљао посебан доживљај.
- Никада ми циљ није био да
одстријелим што више дивљачи.

Керови
Успјешног лова нема без добрих
ловачких керова, сматрају Андрићи, који у свом домаћинству
имају пет ловачких паса. Њемачки ловни теријер, посавски и
тробојни гоничи, алпски брак јазавичар и њемачки краткодлаки
птичар су вјерни пратиоци Андрића у лову, али и омиљени
љубимци најмлађих чланова ове
породице.
- Унуци су сваки дан са њима,
играју се, чак их воде и у природу - каже Перо, док се Дуња,
Циго, Фиго, Мрки и Буба мотају
поред ногу искусног ловца.

Ловци за примјер

Увијек сам желио да ми лов буде
прилика за дружење и упознавање нових људи - говори Перо који
је, каже, највише волио да лови у
непосредном окружењу.
Прича да су ловци због дивљачи, а не дивљач због ловаца. Сматра да је потребно још више
радити на уништавању предатора,
који су бројни и на овом подручју.
- Ловци морају више бити посвећени уништавању разних штеточина које кидишу на племениту
дивљач - казује овај узорни ловац,
који је својим преданим радом
обиљежио бројне активности у
свом матичном удружењу и ловишту "Борогово".
На то подсјећају и признања,
која заузимају видно мјесто у породичној кући Андрића.

април/мај 2021.

- Све су ми то драге успомене.
Лов је дио мог живота, кад се једном крене, онда више повратка
нема. Лов опчини човјека, надахне
га и оплемени, а то је потребно његовати - казује Перо, чијим стопама су кренула и његова два сина.
Андрићи су скоро увијек заједно у лову и то је, кажу у овој породици, нешто што им представља
посебно задовољство.
- Драго ми је да су моји синови
Раде и Бране наставили нашу породичну традицију - истиче Перо
подсјећајући да је лов, несумњиво,
постао породични усуд Андрића.
Каже, колико се својевремено,
у почетку његовог лова, радовао
отац Илија, осјетио је кад су му синови одлучили да постану ловци.
- То је нешто неописиво - истиче Перо док заједно са својим насљедницима
пребира
по
ловачким успоменама и догађајима који су обиљежили протекло
вријеме.
Раде и Бране кажу да је лов и
њихова судбина, али и љубав која
их годинама напаја. Од малих ногу су, веле, везани за лов. То им је,
признају, хоби, једна врста рекреације, али и љубав из дјетињства.
Једва су, кажу, чекали да буду пунољетни како би положили ловачки испит. Раде је постао ловац
2007, а Бране 2011. године.
- Био је то посебан догађај, јер
нам се остварио дјечачки сан - казују браћа Андрићи.
Раде има 32, а Бране 28 година. Старији брат привремено ради
у Њемачкој, док је Бране полицијски службеник у МУП-у Републике Српске.
На Ракином брду, у секцији
Осмаци, имају своју групу од десетак ловаца, у којој су Андрићи
најбројнији.
- Волимо заједнички лов,
прије свега због дружења.
Ловне активности су и прилика да се окупимо, поготово ми млађи људи, који
су због економских
прилика у општини
Осмаци у потрази за послом били принуђени да
се отисну у иностранство
- прича Раде који сваки
слободан тренутак користи да буде у свом родном крају, са својом
породицом и, наравно, колегам
а
лов ци ма.
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Дружење уз ловачке приче

Бране је такође пасионирани
љубитељ лова и природе, али и
велики заштитник дивљачи, заједно са својим оцем и братом.

ЛОВАЧКА ПРИЗНАЊА
ДРАГЕ УСПОМЕНЕ
- Није лов само узети пушку и
одстријелити дивљач, како неки
сматрају. Наша првенствена улога је да будемо чувари наших ловишта, што и јесу истински ловци
- казује Бране који је прошле године у ревиру Липа, недалеко од
Ракиног брда, на подручју секције Осмаци, одстријелио вучицу,
риједак трофејни примјерак на овом подручју.
Раде одобрава ријечи свог млађег брата:
- Радујем се
сваком изласку у природу, јер у
миру и тишини
се најбоље одморим послије свакодневних
обавеза. Ми трофеје не бројимо, јер за
нас је лов
прије свега спорт
и потреба
з
а
дружеГлава породице
Перо Андрић

њем и боравком у природи - каже
Раде додајући да су то посебне
вриједности лова.
Андрићи, заједно са својом ловачком дружином, могу се похвалити и градитељским дјелима.
Учествовали су у изградњи ловачких чека и хранилишта за дивљач, завршили ловачку брвнару
на локалитету Гај, редовни су у
акцијама изношења хране за дивљач...
- Ово је једна честита породица у нашем крају, која своје поштење, углед и карактер преноси
и кроз ловачке активности - каже
Драгиша Бојковић, предсједник
ЛУ "Срндаћ" из Осмака, који се у
вријеме наше посјете затекао код
Андрића.
Он каже да ниједна акција посљедњих година у ловишту "Борогово", коју је организовало
удружење, није протекла без активног учешћа Андрића.
- Одазвали су се сваком нашем
позиву, тако да, слободну могу рећи, наше удружење многе успјехе
биљежи на основу њиховог рада
и залагања у ловишту - истиче
Бојковић наводећи да у Осмацима
има још породица са више ловаца
из једне куће.
Како смо рекли, љубав према
лову у породици Андрић датира
још од шездесетих година прошлог вијека, када је Перин отац
Илија ступио у ловачке редове, под
окриљем ЛУ "Спреча" из Калесије.
Ловачку традицију, потом, настављају синови Перо и Стево, чијим
стопама крећу и њихови синови,
тако да је најмање 11 чланова
породице Андрић у ловачким водама.

Добри домаћини
Андрићи су успјешни ловци, али
и добри домаћини. Ово је, кажу
у Осмацима, једна од најугледнијих породица, чије је домаћинство за примјер.
- Сигурно да сам остварен и задовољан човјек. Под овим нашим заједничким кровом сви се
добро слажемо - казује глава
куће, 57-годишњи Перо Андрић.

- Нама је лов увијек био нешто
посебно - придружује се разговору и Перин стриц Милорад Андрић, који је закорачио у осму
деценију живота. Стари ловац поносан је на своју бројну ловачку
породицу.
- На срећу, млади су кренули
нашим стопама настављајући богату традицију лова у Андрићима
- каже Милорад који је љубав према лову наслиједио од ујака Слободана Вуковића, једног од
најпознатијих ловаца у овом крају.
Андрићи не треба да брину за
будућност својих ловачких насљедника. Перини унуци, а Радетови синови Андрија и Илија,
малишани рођени прије шест и
четири године, већ су "набацили"
одијела и осјетили љубав која се
зове лов и природа.
- Биће и они једног дана гласовити ловци у Осмацима - чујемо
од Пере који не крије задовољство што су и најмлађи чланови
овог домаћинства "загризли" у
лов и да буду дио традиције која
траје пуних шест деценија у породици Андрић.
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Изборна скупштина ЛУ "Гласинац" Соколац

Башевић остаје
на челу удружења
Нови-стари предсједник
похвалио се учињеним
до сада и најавио нове
пројекте који за циљ имају
да подигну ловство у овој
општини на још виши ниво

С

трахиња Башевић
поново је изабран је
за предсједника Ловачког удружења
"Гласинац" из
Сокоца, одлучено је на Изборној
скупштини која је одржана 3. јуна у просторијама удружења.

На сједници је изабрано Радно
предсједништво у саставу: Миле
Радић, Раде Марковић и Даворин
Ђуревић, а за предсједника Скупштине изабран је Миле Радић из
ловне секције "Кнежина", док су изабрани и
чланови Надзорног
и Управног одбора.
Захваливши на
указаном повјерењу,
Башевић је истакао
да је у протекле
четири

године много тога урађено на побољшању услова рада у ЛУ "Гласинац".
- Током 2017. године направљена је једна чека и одстријељен
медвјед у комерцијалном лову. Годину касније купили смо теренско
возило, направили још једну чеку
и двије ловачке куће, а потом смо
купили термалну камеру за ноћно
осматрање дивљачи на високим
чекама. Одстријељен је медвјед у
високој трофејној вриједности
(златна медаља, 2020. године), завршена је започета изградња пет
ловачких кућа, замијењена столарија у ловачком дому, те одстријељени медвјед, вепар и пет срндаћа
у комерцијалном лову. И током ове
године такође је одстријељен један медвјед и шест срндаћа - подвукао је Башевић.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
"ВУЧЈАК"

Успјешна
година за
Брођане
На редовној годишњој Скупштини бродски ловаца закључено је да је претходна ловна година
била веома успјешна. Извјештај о
раду удружења поднио је предсједник Марко Видић, а извјаштај

Надзорног одбора поднио је Зоран Видић, те су оба извјештаја
једногласно прихваћена.
Велика пажња посвећена је

побољшању узгоју и заштити дивљачи, затим на изградњи ловноузгојних и ловно-техничких
објеката, као и уређење око и на
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Информисао је присутне да су
извршене све финансијске обавезе према Министарству, Ловачком савезу, те да је опет остварен
вишак средстава тако да је претходна година завршена са суфицитом.
- У периоду који је пред нама,
залагаћемо се и даље за успјешно
спровођење мјера узгоја и заштите дивљачи и остваривање
сарадње са Ловачким савезом РС,
ловачким удружењима, ресорним министарствима, органима
локалне заједнице и другим институцијама - истакао је Башевић
и најавио нове пројекте за наредни период, као и улагања у ловнотехничке објекте.

ПРЕТХОДНА ГОДИНА
ЗАВРШЕНА СА
СУФИЦИТОМ
Скупштина је усвојила извјештаје за претходну годину и планске документе за ловну 2021/22.
Присутни чланови скупштинског
тијела изабрали су и представнике Верификационе комисије, Дисциплинског суда и тужиоца, као и
чланове Савјета за кинологију.
ловачким кућама по свим секцијама. Марко Видић је навео да је
као и сваке године 700 килограма
соли за срнећу дивљач и 3,5 тоне
кукуруза за зимску прихрану дивљачи. У прошлој ловној сезони
Управни одбор донио је одлуку да
се ловци стимулишу око одстрела
шакала, на начин да се за сваког
одстријељеног шакала ловцу додијели једна кутија муниције као
стимуланс. Све финансијске обавезе према Министарству пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде РС, ЛС РС и регионалном савјету за ловство су измирене, подвукао је Видић.
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СА СВИХ СТРАНА

Полицијска управа
Градишка

ЛУ "Студена гора" Хан Пијесак

Мјесто окупљања
добија стари сјај

Ловачки дом који припада ЛУ
"Студена гора" Хан Пијесак од 1975.
године представља центар окупљања свих ловаца ове општине. Ипак, у
току ратних и послијератних година прилично је запуштен и самим
тим у знатној мјери оштећен. Усљед
дотрајалости крова дошло је до прокишњавања и кварова на комплетној електро и водоводној мрежи.
Челници удружења зато су одлучили да обнове дом како би он засијао
пуним сјајем као некада.
Пријавом на јавни конкурс за
финансирање пројеката у области

туризма и угоститељства у 2020. години од Министарства трговине и
туризма Републике Српске добили
су средства у износу од 17.000 марака, а са још 4.250 учествовала је општина Хан Пијесак. Радови на
адаптацији су у току, па ће врло брзо
овај дом поново бити понос свих ловаца из Хан Пијеска.
Пројекат представља значајан
корак у изградњи озбиљније туристичке понуде, а његов највећи допринос је интеграција са другим
видовима туризма, који су условљени постојањем смјештајних капаци-

тета. Овдје се у првом реду мисли на
ловни туризам, који је посебно потенциран и у стратегији развоја туризма Републике Српске и општине
Хан Пијесак.
Ловачко удружење "Студена гора" Хан Пијесак основано је 1956. године, члан је Ловачког савеза РС, a oд
дана оснивања па до данас окупљало je велики број чланова. Тренутно
их има око 140, а радом и залагањем,
те домаћинским односом труде се да
на најбољи начин промовишу своју
општину, њене природне љепоте,
као и да унаприједе развој туризма.

Ловачко удружење
"Срна" Србац

НИЧЕ ДОМ
ПОСЛИЈЕ
СЕДАМ
ДЕЦЕНИЈА

Србачки ловци након 70 година
постојања коначно ће добити простор за дружење и окупљање, јер ће
до краја ове године бити изграђен
ловачки дом. Ово је изјавио предсједник Ловачког удружења "Срна"
Горан Савановић те захвалио локалној управи, уз чију помоћ је обезбијеђен простор површине 3.000
метара квадратних за изградњу
дома.
- Широм општине изграђене су

ловачке куће и слични објекти, али
нисмо до сада имали централно
мјесто окупљања свих ловаца у
Српцу, што је за нас и те како значајно, јер наше удружење броји више од 500 чланова - рекао је
Савановић.
Одржана је и годишња скупштина србачког удружења на којој су
усвојени планови рада за ову годину, а договорено је и да буде појачан лов на предаторе како би се
заштитили дивљач и домаће жи-

вотиње које су у претходном периоду биле честа мета шакала и осталих предатора.
- Иза нас је тежак период који је
обиљежила пандемија вируса корона, али смо га успјешно пребродили. У прошлој години практично
нисмо имали иностраних ловаца
који често посјећују наша ловишта,
чиме остварујемо значајне приходе, али смо ипак остварили позитивно пословање у износу од 9.700
КМ - рекао је Савановић.

Ухапшен у
криволову
Службеници Полицијске управе Градишка ухапсили су М. Т. из
Градишке због постојања сумње
да је починио кривично дјело незаконит лов, саопштено је из ПУ
Градишка.
- Поступајући по наведеној пријави, полицајци су у мјесту Горњи
Подградци, заселак Палеж, град
Градишка, извршили контролу
те су претресли аутомобил који
је користио М. Т., у ком је пронађена и одузета убијена срна, као
и ловачко оружје - наводи се у саопштењу ПУ Градишка.
М.Т. је ухапшен, а срна је предата ловочувару Националног парка "Козара", док ће одузето
ловачко оружје бити доказ у
кривичномпоступку.
- О наведеном догађају обавијештен је дежурни окружни јавни
тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да осумњичени након
испитивања буде пуштенна слободу, а да се по комплетирању и
документовању предмета поднесе извјештај за почињено кривично дјело незаконит лов закључује се у саопштењу.

Ловачка
секција "Амајлије"

Спасена
срна из
набујале
Дрине

У својим
миграционим кретањима
дивљач
често
са вла ђује и
тешке и
опасне препреке. Недавни
случај, када се срна заплела у
старе рибарске мреже у ријеци
Дрини, је примјер за то. Захваљујући брзој интервенцији ловаца из секције "Амајлије", која
је у саставу ЛУ "Семберија" из
Бијељине, срна је спасена. Након
краћег одмора и детаљног прегледа ловци су процијенили да
је срна без повреда те су је пустили у ловиште.

април/мај 2021.
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Монографија "Осам деценија ловачког друштва
- удружења 'Фазан' Нови Град 1945 - 2021"

Сва историја на
једном мјесту
Настојали смо да на
основу докумената и
фотографија
овјековјечимо
историју ловства
у нашој општини.
Има доста података,
између осталих, и о
изградњи Ловачког дома
у Новом Граду 1957.
године, рекао Бера

Л

овачко удружење
"Фазан" из Новог
Града објавило је
монографију "Осам
деценија ловачког
друштва - удружења 'Фазан' Нови
Град 1945 - 2021" аутора Драге Тодића и Војина Бере.
Предсједник удружења и један
У организацији Кинолошког
удружења прим. др Зоран Јањушевић из Добоја, а по одобрењу Кинолошког савеза Републике Српске и
уз сагласност Ветеринарске
инспекције, одржана је смотра паса свих раса и испит урођених особина паса птичара без одстрела у
пољу.
Манифестација је одржана код
ловачке куће секције Осјечани на
Требави у прелијепом амбијенту уз
фантастичан одзив чланова Ловачког удружења "Фазан" Добој. На
смотри је оцијењено 39 паса највише ловних пасмина представника,
а оцјенску смотру су судиле међународне кинолошке судије Радован Мазалица, који је и предсједник
Кинолошког савеза РС и Ведран
Божичковић, те члан УО Кинолошког савеза и предсједник ЛУ "Фазан" Добој.
За испит урођених особина
птичара било је пријављено укупно 14 паса из 7 FCI групе и један њемачки препеличар из 8 FCI групе.
Сви власници паса су истог дана
могли да вакцинишу своје псе као
и да уграде чип, за шта се бринула
дежурна ветеринарска екипа Вете-

од аутора Војин Бера рекао је да је
на подручју новоградске општине
до 1990. године дјеловало јединствено Ловачко друштво "Фазан"
које је окупљало и до 1.000 ловаца.
- Оно је 1991. године подијељено на пет ловачких друштава "Фазан", "Баљ", "Срндаћ", "Пастирево" и
"Подгрмеч", а ЛУ "Фазан" је правни
насљедник бившег ловачког друштва. Наставили смо традицију и
ријетко које ловачко удружење има
овако дуг историјат - рекао је он.
У првом дијелу монографије
обрађен је историјат друштва, а у
другом ловачког удружења.
- Настојали смо да на основу
докумената и фотографија овјековјечимо историју ловства у нашој
општини. Има доста података, између осталих, и о изградњи Ловачког дома у Новом Граду 1957.
године. Интересантно је да је изградња почела у мају и завршена у
септембру. Дом је и данас у

функцији - рекао је он.
ЛУ "Фазан" данас има пет секција и окупља 230 чланова, а 2007.
године изграђено је пет ловачких
кућа.
- Посебно истичемо да имамо
и Дамски клуб који за сада има четири члана - рекао је Бера.
Међу бројним признањима он
је издвојио Златни орден, признање Ловачког савеза Републике
Српске додијељено 2019. године.

ТОДИЋ: ЛОВЦИ
ИМАЈУ И СВОЈУ КУЛТУРУ
И ЕТИКУ, А ДАНАС ЈЕ
ЛОВ НАЈВИШЕ ДРУЖЕЊЕ
Професор Драго Тодић, један
од аутора, каже да су у монографији и осврт на историјат ловства
уопште, ловачки обичаји, природне и географске карактеристике

СМОТРА ПАСА СВИХ РАСА И ИСПИТ УРОЂЕНИХ
ОСОБИНА ПАСА ПТИЧАРА БЕЗ ОДСТРЕЛА У ПОЉУ

Добојлије брину
о кинологији

ринарске станице "Липљак трејд"
Добој.
- Ловна кинологија је основни
и незаобилазни елемент ловства,
посебно када је у питању радна ки-

нологија гдје се показују радне особине паса као основних помагача
ловцима у извршењу лова. Наше
удружење посебно поклањапажњу
и придаје огроман значај радној

новоградског ловишта.
- Улога ловства мијењала се
кроз историју, али је увијек била
значајна. Потребно је нагласити да
ловци имају и своју културу и етику. Данас је лов највише дружење рекао је Тодић.
Он је нагласио да чланови ловачких удружења воде рачуна о заштити животне средине, уношењу
дивљачи, заштити здравља и прехрани дивљачи те изградњи објеката.
Уз историјске податке, одлуке
и фотографије, у монографију су
увршћене и незаобилазне ловачке
приче. Монографија је штампана у
350 примјерака, а добиће је чланови ЛУ "Фазан" и јавне установе и
предузећа у Новом Граду.

кинологији - рекао је Божичковић.
Овдје је потребно напоменути
да је кроз информациони систем
удружења у 2020. години евидентирано 226 гонича, 93 птичара и 27
паса осталих ловних раса, што чини укупно 346 ловних паса.
- Од укупног броја положен испит урођених особина има 116 паса, а уколико узмемо у обзир да
наше удружење броји скоро 900
чланова, то је у просјеку на три ловца по један ловачки пас - истакао је
Божичковић.

Ловачка удружења "Јахорина" Пале и "Фазан" Челинац

ПРИЈАТЕЉСТВО
прерасло у
братство

Челници два удружења у
присуству начелника двије
општине, представника ЛС
РС те министра привреде,
шумарства и водопривреде
Бориса Пашалића
потписали повељу о
братимљењу, као круну
дугогодишњих дружења

Н

акон трогодишњег
лијепог и успјешног
дружења мањих група ловаца из Пала и
Челинца
ловачка
удружења "Јахорина"
Пале и "Фазан" Челинац у Млинској
ријеци 12. јуна су се и братимили.
Повељу о братимљењу потписали
су предсједници ЛУ "Фазан" Бране
Павловић и ЛУ "Јахорина" Његош
Пољаковић, министар пољопривреде, водопривреде и шумарства
РС Борис Пашалић и секретар Ловачког савеза РС Живојин Лазић.
- Кренуло је спонтано, а изашло на добро. И раније бисмо се
братимили, али нас је корона успорила. Нашу добру вољу и пријатељство крунишемо овим чином
од којег ће, надам се, користи
имати не само ловци, него и сви
грађани ове наше двије локалне
заједнице, нарочито привредници. Мислимо да је ово добар пут,
да дружење и унапређење пријатељства никоме не може да штети
- рекао је Павловић који је у име домаћина поздравио госте.
А међу гостима су поред стотињак ловаца из ова два удружења
били начелници Пала и Челинца
Бошко Југовић и Владо Глигорић
са сарадницима, предсједник Скупштине општине Челинац Дејан
Куртиновић, начелник за општу и

имамо добре трендове у нашем
ловству. Све вас позивам да будете сложни, да разговарате, договарате се, а не да се дијелите - рекао
је министар Пашалић.
Начелник Пала Бошко Југовић
поручио је да ће Челинчани као и
сви други који дођу у Пале увијек
доћи међу пријатеље. Додао је да је
величанствено што се и на овај начин Република Српска уједињује и
јача. Према његовим ријечима, љубав према лову је прије свега љубав
према природи и екологији и ово је
један од најбољих начина обједињавања свих дијелова Српске.
Његов колега из Челинца Глигорић изразио је наду да ће ово
дружење прерасти у бољу сарадњу
ове двије локалне заједнице захваливши ловцима из оба удружења
што у томе помажу.

ПАШАЛИЋ: БУДИТЕ
СЛОЖНИ И САРАЂУЈТЕ,
НЕМОЈТЕ ДА СЕ ДИЈЕЛИТЕ

абдоминалну хирургију УКЦ РС др
Зоран Алексић, који, као хирург и
изузетно друштвено ангажован
човјек и велики поборник здравог
начина живота и здраве животне
средине афирмише свако дружење
у природи и све позитивне активности које се дешавају у челиначком крају, а што је још значајније
успјешно лијечи и многе ловце, директор Туристичке организације
Пале Драган Јакић и технички директор Шумског газдинства "Јахорина" Немања Милинковић и
други.
- Мени је увијек драго да се дружим са ловцима и мојим Челинчанима. Ово је веома лијеп повод и
добра прилика за унапређење сарадње. Увјерио сам се да сарадња

општине Пале и ЛУ "Јахорина" може да буде добар примјер свима
другима како треба да се ради у
интересу својих заједница и колектива. Наше министарство у
посљедњих неколико година издваја значајна средства за ловство,
око пола милиона марака пласирамо сваке године према ловачким
удружењима. Углавном им обезбјеђујемо новац за набавку потребне
опреме за заштиту и узгој дивљачи
и улагање у ловачке објекте. Ове године вас чека и информациони систем о ловству. Министарство ће
обезбиједити опрему за изградњу
тог система, имаћемо уредну евиденцију и о чланству и о активностима сваког удружења, и ја
вјерујем да и ви примјећујете да

- Овај чин који сте приредили
је заиста значајан за ловство. Ми у
Ловачком савезу РС не дијелимо
удружења на мала и велика, сви су
једнаки и ми смо ту да свима помажемо, јер удружења заправо говоре какав је савез - рекао је секретар
ЛС РС Живојин Лазић честитајући
челиначким и паљанским ловцима братимљење.
Предсједник ЛУ "Јахорина"
Његош Пољаковић рекао је да се
оно простире на двије општине,
Пале и Источни Стари Град, и да
броји 330 чланова организованих
у четири секције.
- Ово наше братимљење почело је успјешним комерцијалним
ловом, настављено сарадњом у
ловној кинологији и узгоју дивљачи. Повеља о братимљењу обавезује нас да на наше потомке
пренесемо своје пријатељство - рекао је Пољаковић који је уручио захвалнице ловцима из Челинца
Саши Ђекићу и Ђоки Бузаковићу,
људима који су покренули ову
иницијативу и на њој истрајавали
три године.

