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Ловачки савез припрема
приједлог који ће
упутити Министарству
пољопривреде, шумарства
и водопривреде за измјену
закона којим би се, осим
штете од дивљачи у
саобраћају, уредила и
друга питања важна за
функционисање ловачких
удружења и Савеза,
рекао Минић

Саво Минић,
предсједник
ЛС РС

И

змјена Закона о ловству Републике Српске, којом би се
дефинисала штета
од дивљачи у саобраћају и усаглашавање рјешења у
овој области на нивоу БиХ ради примјене CITES конвенције, приоритет
је Ловачког савеза Републике Српске, закључено је у Модричи на сједници Скупштине ЛС РС која је
одржана 9. октобра.
Предсједник Савеза Саво Минић
рекао је да многа удружења не могу
измирити штету коју узрокује дивљач у саобраћају на ловном, а све
чешће и на простору које није ловно те није у надлежности ловачких
удружења Српске.
- Ловачки савез припрема приједлог који ће упутити Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде за измјену закона којим би се, осим штете од дивљачи у
саобраћају, уредила и друга питања
важна за функционисање ловачких
удружења и Савеза - рекао је Минић.

ЋУЛУМ: ПОКАЗАЛИ
СМО ЈЕДИНСТВО И
СПРЕМНОСТ ДА ЗАЈЕДНО
РАЗВИЈАМО САВЕЗ
Он је навео да Савез има подршку ресорног министарства у изради аката о одрживом газдовању
одређеним врстама дивљачи по-

СКУПШТИНА ЛОВАЧКОГ САВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДРЖАНА У МОДРИЧИ

Приоритет измјена
Закона о ловству
требних за учешће у пројекту CITES
конвенције у БиХ.
- Наш савез не може приступити Конвенцији без договора са Ловачким савезом ФБиХ, посебно око
дијела који се односи на издавање
ловачких дозвола на нивоу БиХ - рекао је Минић.
Према његовим ријечима, Република Српска има Закон о ловству,
Закон о шумама, ловачка удружења
су корисници ловишта која су установљена и катастарски обиљежена,
што су потребни услови за приступање Конвенцији.
Скупштина је усвојила извјешај
о раду и финансијском пословању у
Делегати Скупштине све
одлуке донијели једногласно

2020. години. У извјештају је наведено да Савез нема неизмирених
обавеза. У овој години је забиљежена експанзија дивље свиње и преко-

бројност медвједа, док је стање са
ситном дивљачи задовољавајуће. У
прошлој години, осим лова, Савез се
бавио узгојем и заштитом дивљачи,
изградњом и одржавањем ловнотехничких и ловно-узгојних објеката, а ловци су учествовали у бројним
акцијама заштите шума и дивљачи,
хуманитарним акцијама те манифестацијама.
Предсједник Скупштине ЛС РС
Дарко Ћулум рекао је да је Савез и у
вријеме пандемије радио добро.
- Показали смо јединство и
спремност да заједно развијамо Савез који има 78 удружења и више од
23.000 ловаца - рекао је Ћулум.
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Активности Ловачког савеза Републике Српске

еђународни сајам пољопривреде "Интерагро 2021" одржан је
у Бијељини и с пуним
правом се сврстава у
групу најзначајнијих
сајамских манифестација пољопривредног карактера у Републици Српској и БиХ.
На сајму се већ традиционално окупљају најуспјешније компаније, институције, удружења и
појединци из области агробизниса. Сајамску понуду овај пут обогатио је и изложбени простор
Ловачког савеза Републике Српске, на којем су посјетиоци могли
да добију све информације из
области ловног газдовања и ловног туризма. У разговору са предсједником Савеза Савом Минићем
и генералним секретаром Живојином Лазићем пољопривредници су могли чути о постигнутим
резултатима газдовања ловним
фондом у Српској, као и о планираним активностима у наредном
периоду, са акцентом на предузимању мјера за спречавање штете
од дивљачи на пољопривредним
културама као и мјерама за спречавање ширења афричке свињске
куге.

ЛСРС НЕЗАОБИЛАЗНИ
ПАРТНЕР У ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ТУРИЗМА
Након првог дана сајма и велике посјећености изложбеног простора Ловачког савеза с пуним
правом се може закључити да су
ЛСРС и ловство засигурно позиционирани као незаобилазни партнери у области пољопривреде,
шумарства и туризма.
Сајам је
свечано отворио Министар
пољопривреде,

Учешће на
сајмовима у
Бијељини и
Крагујевцу
Сви који су свратили у
изложбени простор
ЛСРС имали су прилику
да се упознају са
богатством ловишта
и ловнотуристичком
понудом Републике
Српске, као и са
активностима
Савеза

Секретар ЛСРС Живојин
Лазић уручио књигу првом
човјеку Свјетске ловачке
асоцијације (CIC)
Томашу Маргескуу

шумарства и водопривреде Борис Пашалић.
Штанд Ловачког савеза
Републике
Српске био је изложен и на 12. Сајму
лова, риболова и туризма у Крагујевцу,
а баш као и у Бијељини, изазвао је велико интересовање

МАРГЕСКУ ИСТАКАО
ДА ПРАТИ РАД И
АКТИВНОСТИ САВЕЗА
посјетилаца. Сви који су свратили у изложбени простор ЛСРС
имали су прилику да се упознају са богатством ловишта
и
ловнотуристич ком
понудом
Ре -

И најмлађим посјетиоцима
интересантни експонати ЛСРС

Министар Борис
Пашалић отворио
сајам у Бијељини

публике Српске, као и са активностима Савеза.
Штанд је посјетио и Томаш
Маргеску, генерални директор
Свјетске ловачке асоцијације (CIC)
којем је Лазић уручио књигу "Ловачки трофеји". Маргеску је истакао да прати рад и активности
Савеза те изразио задовољство
видљивим напретком
у свим сферама
ловства.
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Одржан 20. републички куп у гађању летећих мета

Семберци мирне руке
Најмирнију руку имали
су чланови екипе
"Семберија 2", а одмах
иза њих пласирали су
се "Семберија 12 и ЛУ
"Вучјак" Брод. Највише
успјеха у појединачној
конкуренцији имао
Ненад Чечавац

У

Бањалуци је одржан
20. републички куп у
гађању летећих мета,
на којем је учествовало 50 такмичара из
цијеле Републике
Српске, а највише награда освојили су учесници из Семберије, који
су и били најбројнији.
Овогодишње такмичење на
стрелишту у Раковачким барама је
одржано у дисциплини "трап".
Најмирнију руку имали су чланови екипе "Семберија 2", а одмах
иза њих пласирали су се "Семберија 12 и ЛУ "Вучјак" Брод. Највише
успјеха у појединачној конкуренцији имао је Ненад Чечавац, који је
побједу однио испред Слађана Милошевића и Бранислава Пурића.
Након завршеног такмичења
за све учеснике је уприличен свечани ручак на којем је предсједник
ЛСРС Саво Минић најбољима додијелио пехаре и награде.
Минић је захвалио домаћину
на одличној организацији такмичења те је истакао значај ловног

стрељаштва у свеукупном ловству
Републике Српске и истовремено
нагласио да ће савез и даље активно подржавати рад овог сектора,
са посебним акцентом на потребу
јачања активности на популаризацији ове спортске дисциплине код
млађих ловаца. Манифестацију је
уз пригодан говор свечано отворио Дарко Ћулум, предсједник
Скупштине ЛСРС и први човјек
удружења ЛУ "Змијање", које је ове
године било домаћин манифестације.

ВАНРЕДНИ ЛОВАЧКИ ИСПИТ ОДРЖАН У БАЊАЛУЦИ

Све краћи рок за
ловце без увјерења
да ријеше статус
За дугогодишње чланове ловачких удружења бањалучке регије на Шумарском факултету у
Бањалуци 23. септембра 2021. године одржан је ванредни ловачки
испит.
Ванредном полагању могли су
приступити сви они који из било
којег разлога нису посједовали ва-

лидно увјерење о положеном испиту, нити су били у могућности
да ловачком удружењу чији су чланови доставе било који валидан
доказ да су га положили или да су
били чланови ловачког удружења
до 1. јануара 1991. године, у складу са правилником о измјенама и
допунама правилника о програму,

начину и условима полагања ловачког испита.
Сви кандидати који су приступили овом испиту успјешно су
га положили те ће добити увјерење о положеном ловачком испиту издато од Ловачког савеза
Републике Српске и на тај начин
бити у могућности да извршавају ловне активности у складу са
Законом о ловству. Ловачки савез
овим путем позива и друге кориснике ловишта да у што краћем
року изврше провјеру статуса
својих ловаца када је ријеч о по-

сједовању увјерења о положеним
ловачким испитима те да савезу
доставе захтјев на основу којег ће
бити организовано полагање
ванредног ловачког испита и у
другим регијама.
Подсјећамо да према наведеном правилнику могућност организовања ванредних ловачких
испита за ове категорије ловаца
истиче 31. децембра 2021. године
те да након истека овог рока савез
неће бити у могућности да организује овакав начин полагања испита.
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Привредно ловиште "Лом" Дринић

Аустријанци за ноћ
одстријелили два
капитална медвједа
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фејне вриједности од 331 и 304
ЦИЦ поена.
Одстрел су у току исте ноћи
извршили ловци, држављани
Аустрије и то пуцањем са двије
различите чеке. Наиме, на чеки на
локалитету Завлака, први медвјед
је одстријељен у сутон, док је други медвјед исте ноћи одстријељен
на локалитету Јасиковац у 21.40
часова. Иако су ловили по цијелом
свијету, пресрећни аустријски ловци су изјавили да до овог тренутка нису мали прилику видјети и
одстријелити овакве капиталне
примјерке медвједа те су домаћину изразили захвалност за обезбијеђен врхунски ужитак у лову, али
посебно и у гостопримству.

УМАЛО "ПАО"
И ТРЕЋИ МЕДВЈЕД

Иако су
ловили по
цијелом свијету,
пресрећни ловци су
изјавили да до овог

тренутка нису
имали прилику
да виде и одстријеле
овакве капиталне
примјерке медвједа

Чланови Интервентног тима за збрињавање
великих звијери на радионици у Хрватској

Стекли нова знања и искуства

Уз подршку Центра за животну средину, Републичког завода
за заштиту културно-историјског
насљеђа и Ловачког савеза чланови Интервентног тима за збрињавање великих звијери у
Републици Српској присуствовали су међународној радионици за
интервентне тимове која је одржана 11. и 12. октобра у Кутереву
у Хрватској, а у организацији
"Carnivora maga".
На радионици поред пред-

ставника Интервентног тима из
РС, учествовали су и тимови из
Словачке, Хрватске, Црне Горе,
Пољске и Јапана те представници
WWF те других институција из
Хрватске и БиХ.
Радионицу је водио истакнути стручњак за велики звијери
проф. Ђуро Хубер са сарадницима. Поред серије предавања, на
радионици је извршено и практично успављивање медвједа те
морфометријско мјерење јединке. Све активности су вршене у
склопу прихватилишта за медвједе у Кутереву, у којем је присутно
девет јединки. Протекла радионица је засигурно била прилика
да чланови Интервентног тима
РС стекну нова искуства, а све како би могли најефикасније одговорити на све изазове о оквиру
свог рада.

У

спјешно газдовање
Привредним ловиштем "Лом" из Дринића крунисано је
одстрелом два медвједа у злату, тро-

Директор Шумског газдинства
"Оштрељ-Дринић" Сретко Станковић нагласио је да је мало недостајало да се исте ноћи одстријели и
трећи медвјед који се појавио на
трећој чеки, али за разлику од својих колега, трећи аустријски ловац
није био ефикасан.
Станковић је нагласио да ШГ
"Оштрељ-Дринић", као управљач
привредним ловиштем "Лом",
константно улаже напоре на спровођењу свих мјера на узгоју и заштити дивљачи, што из године у
годину ово ловиште позиционира
ка врху најуспјешнијих у региону,
али засигурно и шире. Недавно, у
овом ловишту је евидентирано и
присуство женке риса са троје
младунчади.

ОДРЖАН ИСПИТ ЗА
ОЦЈЕЊИВАЊЕ ЛОВАЧКИХ ТРОФЕЈА

Звање
оцјењивача
стекла 34
кандидата
У Масловарама је успјешно
одржан испит за оцјену ловачких
трофеја, на којем су увјерење за
оцјењивача и потпис трофејног
листа добило 34 кандидата.

Испиту је приступило 26 кандидата из регије Бањалука те 8
кандидата из Приједора, Лакташа
и Шипова. Сви су показали да имају задовољавајуће предзнање из
ове области те уз одличну заинтересованост током предавања и
практичне обуке, комисији није
било тешко да констатује да су сви
успјешно положили испит. Комисија истиче посебну захвалност
Ловачком удружењу "Јеловка" из
Масловара, које је за потребе овог
испита уступило просторије Ловачког дома у Масловарама.
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МЕТАК .300 WM ЗНАЧАЈНО ПОМЈЕРИО ЕФИКАСНИ ДОМЕТ
У ЛОВУ НА ВИСОКУ ДИВЉАЧ

300 Winchester Magnum
УБИТАЧАН НА ВЕЛИКИМ
ДАЉИНАМА
Оно што .30 06 може
на 200 метара, то постиже
.300 Winchester Magnum
на 300 метара. Ко ово
сматра значајним,
има пред собом један
прави "long range" метак
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

A

меричка компанија
"Винчестер" је 1958.
године пласирала на
тржиште жестоки
карабински метак
средњег промјера
зрна и добро избалансираних перформанси под
ознаком .338 Winchester Magnum
(8,6х63,5 мм).
Балистичари аматери, то јест
ловци и спортски стријелци који
сами експериментишу са муницијом (познати као "wildcatters"), на
основу метка .338 Winchester Magnum развили су нови метак сужавањем чауре и лаборисањем
зрном калибра .30 (7,62 мм). Та се
комбинација показала још боље од

полазне основе и брзо је стекла
популарност, па је шведски произвођач муниције "Норма" усваја и
1960. године представља као .308
Norma Magnum (7.62х65ммBR).
Неколико година касније
(1963) и "Винчестер", по узору на
"Норму", уводи метак који назива

ЗАХВАЛАН ЈЕ ЗА
РУЧНО ПУЊЕЊЕ И
ЕКСПЕРИМЕНТИСАЊЕ И
ТАКО ЈЕ СТЕКАО СЛАВУ И
КОД ДАЛЕКОМЕТНИХ
СПОРТСКИХ СТРИЈЕЛАЦА
. Remington Magnum (европска
ознака 7.62x66BR). Радило се о
метку са лаборисаним зрном калибра 7,62 мм (стварни пречник
зрна износи 0,309 инча или 7,85
мм), чија је чаура имала појас и била дужа од чауре метка .338 Winchester Magnum. Раме је помјерено
максимално напријед, док је врат
остао кратак - овим рјешењем добило се на запремини чауре (чаура метка
.300 WМ дуга је 66,55 мм,
пречник дна је 13,51 мм,

угао рамена износи 50 степени, уз
дужину врата чауре од 6,7 мм) .300
WM развијен је за обртно-чепне
карабине дугих акција попут модела "винчестер М70" и "ремингтон М700". Ускоро се показало да
"Нормин" .308 магнум нема шта да
тражи поред .300 WМ, па је потпуно нестао са тржишта.
Метак калибра .300 WМ убија
сигурно и

брзо дивљач тежу од 90 килограма на удаљеностима до 300 метара и управо се у томе огледа његов
највећи адут. Ловци обично пореде 7 мм Remington Magnum и .300
Winchester Magnum и питају се који је метак бољи.
7 мм Remington Magnum (настао сужавањем чауре метка .458
WМ), такође један
од новијих калибара, рођен је
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220 грејна. Фрагментирајућа зрна
намијењена далекометном лову
постижу импресивне резултате,
поготово у комбинацији са тежом
пушком (ваља подвући да .300 WМ
производи заиста жесток трзај и
тражи тежу пушку или ефикасну
гасну кочницу).
1962. године, у времену када се помало на силу хтјело смислити нешто још боље и јаче. Тако овај
метак има сличну ударну снагу на
300 метара као 7x64 на 200 метара, што је свакако добро. Али ако
се узме у обзир да овај други метак
има и на 300 метара довољно моћи да обори јелена (иако је на овако велике удаљености можда
боље и не пуцати), онда се помало
доводи у питање да ли ова не веома значајна предност вриједи ношења теже пушке и набављања
рјеђе муниције. Ипак, 7 мм Remington Magnum је веома цијењен метак, изврсних балистичких
својстава, који ипак не спада у категорију универзалних калибара.
То практично значи да њим не ловите срнећу дивљач, бар не на
уобичајеним растојањима, ако
баш не морате.
Све што је речено за калибар 7
мм Remington Magnum у великој
мјери односи се и на метак .300
Winchester Magnum, с тим да је он
још мање универзалан, дакле још
више усмјерен на крупну дивљач,
не само европску. Уведен је у ловну праксу 1963. године и међу љубитељима "магнум" калибара
шири се све више, потискујући чак
и нешто јачи

8х68S. Метак
.300 Winchester Magnum је нека врста продужене руке калибра .30
06. Оно што .30 06 може на удаљености од 200 метара, то постиже
.300 Winchester Magnum на 300 ме-

тара. Ко ово сматра значајним, има
пред собом један прави "long range" метак.
Ту важи правило да су ова два
најпопуларнија карабинска "магнум" метка слична, али да је 7 мм
RM намијењен за лов дивљачи

КОРИСТЕ ГА
И ПОЛИЦИЈЕ ШИРОМ
СВИЈЕТА
до 90 кг, а .300 WМ за дивљач преко 90 кг тјелесне масе. Искуства
говоре да је дивљачи масе 150-200
килограма устријељеној калибром 7

мм RM потребно 45 секунди да издахне. То вријеме код прецизно пласираног
хица калибром .300 WM износи
свега неколико секунди, а дивљач
често пада и у ватри, на свим удаљеностима. Једном када се ово доживи у лову и потпуно схвати, сви

други аргументи брзо падају у воду (премда су оба ова одлична и
разантна "магнум" метка значајно
помјерили ефикасни домет у лову
на високу дивљач).
Почетне брзине се у зависности од масе и облика зрна крећу од
876 до нешто преко

1000 м/с, а
енергија на устима
цијеви од 4.000 до
5.410 џула. Зрна
масе 150 грејна
изузетно ефикасно
обарају дивљач величине осредњег јелена, односно већину свјетске јеленске дивљачи и антилопа.
Метак .300 WМ лаборисан зрнима
од 165 и 168 грејна исте терминалне ефекте производи код
дивљачи масе од 90 до 150
килограма. За дивљач масе између 90 и 320 килограма најбољи избор су зрна од 180 грејна. Постоје,
наравно, и тешка зрна од 200 и

Као ловачки метак .300
WМ постао је прави класик
и дуго година задржао популарност у цијелом свијету,
без обзира на нове конструкције и типове метака
који га по перформансама
превазилазе. Популарност
дугује добрим дијелом и великој лепези зрна различитих типова и тежина, односно
чињеници да је захвалан за ручно
пуњење и експериментисање. Тако је стекао славу и код далекометних спортских стријелаца који
посебно цијене разантност путање
и мали утицај бочног вјетра на овај
калибар (у лову се показао и као
неосјетљив на различите препреке попут лишћа, грања и траве).
Магнум метак .300 WМ је такође један од НАТО снајперских калибара, а користе га и бројне полиције
широм свијета.
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БЕНЕЛИ ПРЕДСТАВИО ПРВИ
ОБРТНО-ЧЕПНИ КАРАБИН
СИМБОЛИЧНО НАЗВАН

Вучји зов
из Урбина
Бенели Лупо (вук) доноси прецизност испод једног МОА,
промишљену ергономију, иновативни модуларни
концепт, висок квалитет и врхунски дизајн у
модерном и спретном паковању
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

Р

еномирану италијанску фабрику оружја
Бенели, познату по
сачмарицама и бројним оружарским иновацијама, основали су
1967. године шесторица браће, искусних конструктора и произвођача мотоцикала али и страствених
ловаца.
Правилно предвиђајући да су

полуаутоматске сачмарице будућност, фирма је ангажовала Бруну
Циволанија, познатог конструктора и иноватора, човјека који је усавршио полуаутоматски инерциони
принцип рада њихових сачмарица.
Смјештена у граду Урбину, фирма Бенели баштини вишевјековну
културну заоставштину са посебним нагласком на италијанску ренесансу. Сама фабрика налази се
испод древних градских зидина које су остале непромијењене још од
рођења сликара и архитекте Рафа-

ела Санција да
Урбина 1483.
године. Подсјећања
ради,
град Урбино је
на листи свјетске баштине
Уједињених нација за образовање, науку и
културу (UNESCO)
заведен под ознаком
"828 U" а управо тај назив носи и једна од најбољих Бенелијевих преламача.
Премда фирма данас запошљава близу 300 људи, производња је
потпуно аутоматизована. Бенелијеве пушке произведене су роботизованим високо-технолошким
процесом који ради непрекидно 24
сата сваког дана у седмици, у четири смјене и има дневни капацитет
производње од 1000 комада.
У претходном броју "Ловачких
новина" представили смо полуаутоматску сачмарицу система Бенели М4 Супер 90 са патентираним
системом гасне позајмице ARGO,
који је овај италијански произвођач примијенио и на полуаутоматским карабинима. Недавно је
фирма из Урбина дизајнирала и
произвела свој први обртно-чепни
карабин назван Лупо који је изазвао доста пажње у свијету, одмах
по појављивању. Ради се о ултрамо-

дерној
жлијебљеној репетирки - комбинацији традиционалних и нових иновативних рјешења у футуристички
дизајнираној модуларној форми
прилагођеној сваком кориснику.
Бенелијев првенац
Бенели Лупо ("lupo" - вук на
италијанском језику) је први обртно-чепни карабин угледног италијанског произвођача, а конструисан
је и дизајниран са основним захтјевом да буде прецизан, лаган и удобан за гађање. Прецизност испод
једног минута угла (МОА), пажљиво промишљена ергономија, иновативни модуларни концепт, нова
патентирана рјешења, неприкосновени квалитет и врхунски италијански дизајн у модерном и
спретном паковању - све то доноси
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ТЕХНИЧКИ
ПОДАЦИ
Акција: обртно-чепни затварач
са три бравећа бријега на глави
Калибри: .243 Winchester, 6.5 Creedmoor, .270 Win., .308 Winchester, .30-06, .300 Win. Mag.
Оквир: бифиларни, полимерски,
са интегралним утврђивачем
Капацитет оквира: 4 или 5
Дужине цијеви: 56 и 61 цм
Укупна дужина: 1082 и 1133 мм
Маса: 3180 грама и 3230 грама
Кундак: синтетички (ComforTech;
Progressive Comfort), подесив од
350 до 385 мм
Финиш: "BE. S.T." (Benelli Surface
Treatment), анодизирани алуминијум
Окидач: подесив од 9.99 N до 20
N
Кочница: двостепена

Бенелијев првенац.
Челични сандук на
алуминијумској шасији
У челични сандук монтирана је
прецизно израђена и окаљена екстензија у коју је потом уврнута криогеним поступком третирана цијев
(отпуштени су заостали напони у
материјалу путем технологије дубоког смрзавања). Сандук је постављен у нарочиту "шасију" израђену
од алуминијумске легуре. Цијев је
слободно пливајућа. Специјални
патентирани систем амортизера у
кундаку доприноси одличној контроли и подношењу трзаја жестоких калибара. Затварачем, који на
глави има три бравећа бријега, необично се брзо и лако рукује захваљујући специјалном премазу, али и
одлично погођеном углу односно
облику ручице.
Пођимо редом. Челични цилиндрични сандук и алуминијумска шасија представљају концепт
на којем ће се заснивати будуће
обртно-чепне Бенелијеве репетирке. Алуминијумска шасија (односно
доњи склоп сандука) је витка и ла-

оквир налијеже прецизно чиме је
потпуно отклоњен ризик од оштећења врха зрна кoje настаје неправилним увођењем у лежиште
метка. Уводник је обликован тако
да је олакшано вађење оквира - ша-

КОД КАРАБИНА
БЕНЕЛИ ЛУПО КУНДАК
И ПОТКУНДАК СУ
ЗАСЕБНЕ ЦЈЕЛИНЕ

гана, а неодољиво подсјећа на сандук Бенелијевих полуаутоматских
сачмарица.
Групе погодака испод једног
минута угла (1МОА) Бенели Лупо
има захвалити слободно пливајућој цијеви (третираној CRIO поступком) која је чврсто уврнута у
прецизно обрађену, челичну окаљену екстензију и цилиндричном
челичном сандуку повезаним
са алуминијумском шасијом
(сандук је са алуминијумском
шасијом односно кундаком
повезан путем два завртња
и челичног блока који залази у одговарајући отвор на
предњој доњој страни сандука). Подесиви склоп меха-

низма за окидање причвршћен је
директно на задњу доњу страну
цилиндричног сандука (реп обарача пролази кроз отвор на алуминијумској шасији).
У идеално позициониран уводник,

ка прихвата дно оквира већом површином, јер су зидови доњег
склопа сандука то јестe уводника
оквира укосо просјечени са обје
стране (полимерско дно оквира
контуром прати улегнућа на зидовима алуминијумске шасије). Ангажовањем (привлачењем) полуге
утврђивача кажипрстом уназад
оквир ће под притиском опруге уз
јасан клик изаћи довољно да се врло лако и природно прихвати палцем са једне, а малим, домалим и
средњим прстом са друге стране.
Са предње стране сваког оквира
налази се ергономични утврђивач утопљен у силуету полимерског дна оквира односно
алуминијумске шасије пушке. Капацитет бифиларног
оквира износи 5 метака за
стандардне и 4 за магнум
калибре.
Затварач клизи као по
леду
Тијело затварача није цијелом површином цилиндрично.
Улегнуће хексагоналног пресјека,
на средини тијела затварача, обликовано је према уснама оквира - ово
рјешење омогућава да оквир дубље
улази у унутрашњост алуминијумске шасије (лежишта оквира) чиме
је добијена виткија силуета карабина.
На дохват палца са задње горње стране алуминијумске шасије
(на врату кундака) одмах иза челичног сандука и закошене полимерске спојнице затварача, налази
се клизно дугме кочнице - саставни дио подесивог склопа механи-
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зма за окидање причвршћеног на
сандук. Ангажовање клизне полуге кочнице је лако и интуитивно одмицањем полуге напријед указује се црвена тачка и пушка је спремна за паљбу. Полуга у задњем
положају кочи механизам за окидање, а може се ангажовати само ако
је систем ударача запет. Када је пушка закочена блокирана је и ручица затварача изнад чијег се тијела
налази мала полуга. Притискањем
те полуге могуће је отворити затварач запете и укочене пушке.

ФИРМА ДАНАС
ЗАПОШЉАВА БЛИЗУ
300 ЉУДИ, А ПРОИЗВОДЊА
ЈЕ ПОТПУНО
АУТОМАТИЗОВАНА
Полимерска спојница затварача је косо обликована и прати облик сандука. Са њене доње стране
налази се црвеном тачком маркирани индикатор (задњи крај ударача) који извирује када је ударни
механизам запет.
Са лијеве стране спојнице налази се мала хромирана полуга чијим
притискањем је могуће спојницу
закренути и затварач раставити
без примјене било каквог алата. На
уобичајеном мјесту, са лијеве стране сандука, смјештен је устављач
затварача. Затварач брави са три
бријега смјештена на глави (закретање од 60 степени). На
глави затварача налазе се
извлакач са широком
канџом и избацивач у
АR15 стилу (избацивач је пласиран на
чело затварача супротно од отвора
за избацивање чаура).

Сама ручица затварача са тијелом и куглом дизајнирана је и изведена рекло би се артистички.
Међутим, већ код првог репетирања јасно је да су Бенелијеви конструктори прије свега водили
рачуна о ергономији и удобном репетирању без обзира на промјер
објектива оптике. Кугла ручице затварача јајастог је облика, а са њене доње стране налази се мали
полимерски инсерт који побољшава хват.
Дијамантски заштитни премаз
Површина тијела затварача
третирана је специјалним вишеслојним премазом названим "BE.
S.T." (Benelli Surface Treatment). Ра-

ди се о површинској обради наношењем честица угљеника путем
нанотехнологије а добијени "дијамантски" премаз је веома тврд и отпоран на гребање и корозију
(алуминијумска шасија заштићена
је анодизирањем). Површина затварача је глатка, а репетирање иде
задивљујуће лако и брзо. Управо
како је то произвођач описао - приликом отварања и затварања затварача стичете утисак да трљате
двије коцкице леда једну од другу.
И заиста је тако, можда још и боље.
Репетирање је необично брзо, лако
и кратко.
Модуларни рукохват и кундак
Код карабина Бенели Лупо
кундак и поткундак су засебне цјелине. Све је изведено удобно, без
оштрих ивица са текстуром пријатном на додир и линијама које прате
контуре
сандука
и
алуминијумског кућишта.
Спој пиштољског рукохвата и
алуминијске шасије посебна је прича и резултат је помног и прецизног анализирања. Бенелијеви
стручњаци овдје су у обзир узели
статистичку анализу дужине прстију како би одредили оптимал-

ну удаљеност обарача од врата кундака. Да би савршено прилагодио
Лупо сваком појединачном стријелцу, Бенели је предвидио монтирање различитих граничника
(уметака) између врата кундака и
алуминијског кућишта. Систем
омогућава фино подешавање кундака и рукохвата. Примјеном граничника и ослонаца за раме
различитих дужина могуће је кундак продужити (350-385 mm), подићи, спустити или помјерити у
лијево или у десно, предвиђено је
укупно 36 комбинација - више него довољно и за најзахтјевније
стријелце.
Бенелијев систем редукције трзаја назван Progressive Comfort
образују три сета патентираних
међусобно испреплетених флексибилних одбојника у унутрашњости
кундака. Систем апсорбује трзај
кроз три фазе у зависности од
енергије муниције. Овај доказани
систем развијен је првенствено за
сачмарице а сада је благо редизајниран и прилагођен обртно-чепном карабину Лупо. Предвиђена су
и три наслона за образ различитих
висина (са амортизујућим системом Combtech). Све скупа представља значајан напредак у дизајну
обртно-чепних карабина.
Са горње стране термички обрађеног челичног цилиндричног
сандука избушена су три сета отвора намијењених повезивању шина
за монтажу оптичких нишанских
уређаја. На задњој страни сандука
налазе се три отвора, два су у средини док се са предње стране налазе још три. Лупо фабрички долази
са монтираном дводијелном челичном или једнодијелном алуминијумском шином. Цијев карабина
Бенели Лупо на устима посједује
навој заштићен поклопцем.
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ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА ПАСА СВИХ РАСА У ЗВОРНИКУ

РЕКОРДАН
БРОЈ УЧЕСНИК
А
И ИЗЛАГАЧА

Крај Дрине
продефиловало
близу 300 паса
Излагачи стигли из
Србије, Хрватске, Црне
Горе, ФБиХ и Републике
Српске. Далеко бројнији
су били неловни пси,
који су плијенили
својом љепотом

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Н

а трећој међународној изложби паса
свих раса "CACIB
Зворник 2021", одржаној 12. септембра
на платоу поред

градске плаже, тик уз ријеку Дрину, представило се 298 паса из 60
различитих врста.
Организатор, Регионално кинолошко друштво "Канис" из
Зворника, уз покровитељство
Градске управе Зворник, подарило је изванредан кинолошки догађај који је окупио излагаче из

Радомир
Петровић са
швајцарским
бијелим
овчаром
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Успјешна организација
Предсједник Регионалног кинолошког удружења "Канис" Владимир Стевановић био је посебно задовољан како је протекло ово међународно такмичење.
- Заиста смо поносни на импозантан број излагача и паса, али и на укупну
организацију ове манифестације. Овогодишњи број пријављених паса је
рекордан за наш град, имајући у виду да је на Другој међународној изложби, која је одржана 2019. године, било пријављено 275 паса - рекао је
Стевановић и додао да, захваљујући доброј организацији и изузетној локацији на градској плажи поред Дрине, кинолози из Зворника заслужују код
излагача пуно повјерење.
Изразио је захвалност Градској управи Зворника на подршци, затим ЛУ
"Вукови са Дрине" и компанији "Савић", као и осталим пријатељима и својим сарадницима из Кинолошког удружења "Канис" који су допринијели да
се у Зворнику успјешно организује међународна изложба паса.

Жељко Милић из
Младеновца излагао
је три самоједа

Србије, Хрватске, Црне Горе, ФБиХ
и Републике Српске.
Изложбу је отворио градоначелник Зворника Зоран Стевановић, који је поздравио излагаче и
посјетиоце, те пожелио да се лијепо осјећају у граду на лијевој обали Дрине и да њихови најљепши
љубимци побиједе.
- Добро нам дошли на ову изложбу, недостаје нам свима оваквих манифестација. Прошле
године нисмо били на овом мјесту
због пандемије вируса корона,
али, на срећу, ове године смо ту рекао је Стевановић, те захвалио
овдашњем кинолошком друштву
што је приуштило овакву престижну манифестацију.
На својеврсном изложбеном
простору, у пет специјално дизајнираних рингова, продефиловали
су пси од прве до девете FCI групе.
Најбројнији су били неловни пси.
Кућни љубимци су, једноставно,
плијенили својом љепотом. Највише су били присутни ротвајлери,
затим шарпланинци, њемачки овчари, самоједи, добермани, кане
корсо, коврџави бишони...

С друге стране, ловне псе су
предводили српски тробојни гоничи, њемачки птичари, те српски
и посавски гоничи, чији су власници чланови ловачких удружења из
регије Бирач, те сусједне Тузле, Бијељине, Угљевика, Брчког, Пала и
других околних градова.

Познати одгајивач расних паса
из Републике Српске Александар
Станковић, члан ЛУ "Игман" из Источне Илиџе, каже да се пуне двије деценије бави узгојем
шарпланинаца. У Зворник је стигао са сином Ђорђем и кћерком
Маријаном, а на изложби је пред-

ставио три своја љубимца, двије
младе женке и мужјака. Два шарпланинца излагао је и Ђорђе Шиљ
из Источног Сарајева. Мурги је ово
трећа, а Тери прва изложба.

ВИШЕ СТОТИНА
ЗВОРНИЧАНА И
ЊИХОВИХ ГОСТИЈУ
УЖИВАЛИ У ИСТИНСКИ
ЛИЈЕПОМ ДОГАЂАЈУ
- Други пут сам на смотри паса
у Зворнику. Лијепо расположење,
баш уживамо поред Дрине, прави
одмор за псе, али и нас излагаче истиче Ђорђе.
Узгајивачница "Павловић" из
Тузле већ дужи низ година бави се
узгојем патуљастих врста. Супружници Дејан и Виолета представљају двије француске пудле, док
је десетогодишња кћерка Теа
успјешан млади водич паса.
Својом љепотом уздахе и погледе присутних на градској плажи мамила су и четири љубимца
Снежане Грујић из Београда. Овом
приликом излагала је само црног

Павловићи из Тузле
представили су двије
француске пудле

ПОБЈЕДНИЦИ
Дијете и пас

I FCI група

VI FCI група

1. Кокер шпанијел
- Бранко Павловић

1. Њемачки овчар Azzaro vom Travunija
- Миша Крунић

1. Српски гонич Gardin
- Милан Тодоровић

Парови

II FCI група

1. Преса Канарио
- Горан Михајловски

Групе
1. Самоједи
- Жељко Милић
3-6 мјесеци

1. Кавкавски овчар Uragan
Un Passo Avanti
- Јелена Гвоздић

1. Велики шнауцер Илија
De Los Chulapos
- Саша Јешић

III FCI група
1. Јоркшир теријер Abigail Empire Gentle
– Марија Узуновић

IV FCI група
1. Јазавичар Mignon Diva Hoire
- Жељко Стојковић

1. Поентер Agro From Dareland
- Дарко Пантић

VIII FCI група
1. Кокер шпанијел Gallinagos Vanila sky
- Бранко Павловић

IX FCI група
1. Бишон Terifying Terrorist
Made by Angel
- Владимир Хајдуковић

V FCI група

Најљепши млади
пас изложбе

1. Америчка акита Soni
- Петар Јаковљевић

1. Преса канарио Indio Ardor Bull
- Богдан Кривокапић

6-9 мјесеци

1. Амерички стафорд Dia
Of Uptown Pack Kennel
- Никола Лазић

VII FCI група

Најљепши млади пас
специјалке друге FCI групе
1. Кане корсо Non Stop Rockenrol
- Александар Ђокић

Најљепши пас специјалке
1. Кане корсо Kvantego Gvido
- Александар Ђокић

Најљепши пас специјалке
екс-јy гонича
1. Српски гонич Gardin
- Милан Тодоровић
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Судије
На "CACIB Зворник 2021" судило
је пет судија. Из Србије су били
Саша Пејчић и Далибор Антић,
док су из БиХ, односно Републике Српске Томислав Чанић, Мирко Петрешин и Јованка
Деспотовић. Делегат изложбе је
био Ведран Божичковић, познати
кинолошки стручњак из Добоја.
- Изузетно сам задовољан квалитетом изведених паса. Све похвале домаћину и граду
Зворнику на организацији ове
изложбе, јер у данашње вријеме
окупити скоро 300 паса је прави
подвиг - рекао је Антић, међународни судија из Смедерева.
Добар квалитет
изведених паса

патуљастог пинча, старог десет
мјесеци. Власница ових необичних паса каже да два
млада пинча још нису
учествовала на изложбама, док је старија женка јуниор
шампион Србије.
Док чекају
наступ, јоркшир теријери,
са својом влаДанијел
Јанковић из
сницом МариВаљева са
јом Узуновић,
бернадинцем
која такође
Филипом
долази
из
главног града
Србије, уживају
у сунцем окупаном септембарском дану. Аби и
Бамби први пут су у
Зворнику, док су, како каже Марија, редовни учесници оваквих
манифестација у Србији.
Три
најљепша
пса на
изложби

Велики шнауцер шампион изложбе
Велики шнауцер, власника Саше Јешића из Београда, побједник је "CACIB
Зворник 2021". Друго мјесто на побједничком постољу заузео је поентер
Арго, власника Дарка Пантића из Шапца, док је трећи био коврџави бишон
Ангел Владимира Хајдуковића из Београда.
- Срећан сам због овог тријумфа свог љубимца, пред којим је добра каријера - каже Јешић, пун позитивних утисака, власник најљепшег пса на Трећој међународној изложби у Зворнику.

Жељко Милић из Младеновца, представник
одгајивачнице Бели
пламен, у Зворник је стигао са
три самоједа,
док Дарко
Јовановић,
професионални
хандлер
из Новог
Сада, излаже чет и р и
пса. На
изложбе ном
простору
управо је
завршио наступ са средњоазијским
овчаром, 14 мјесеци старим Белком.
Све више младих са
својим љубимцима

- То су пси руске пасмине, који
спадају у чуваре стоке и веома су
привржени својим власницима казује Јовановић.
На изложби у Зворнику два
америчка стафорда представио је
Дејан Исмић из Бијељине, док Радомир Петровић из Зворника излаже швајцарског бијелог овчара,
женку Аурели.
- Ово је ријетка пасмина у
Зворнику, добри су пси, везани за
породицу и лаки за одржавање каже Петровић, кога затичемо у
друштву Самира Заимовића из Лукавца, у чијем власништву је Аурелин брат Арчибалд.
На смотре паса у Зворник редовно долази Данијел Јанковић из
Ваљева. Овог пута излаже бернардинца Филипа, старог 15 мјесеци.
Изложба у Зворнику младом псу је
прво појављивање на једној међународној кинолошкој манифестацији. Данијел очекује фер игру и
коректно суђење.
Побједник на више међународних изложби у Србији и Црној
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Ђорђе Шиљ из
Источног Сарајева
са својим љубимцима

Гори, њемачки овчар Азаро, стар
три и по године, такође је продефиловао обалом ријеке Дрине.
Његов власник је Мишо Крунић,
познати кинолог из Руме.
Међу учесницима овог интернационалног такмичења је и чешкословачки вучији пас. Ријеч је
о раси која је настала директ-

Снежана Грујић
из Београда са
црним патуљастим
пинчом

Дарко Јовановић из Новог Сада
са средњоазијским овчаром

Гулаш
Представници ЛУ "Вукови са
Дрине", који су успјешни сарадници Регионалног кинолошког
удружења "Канис" у организацији разних кинолошких догађаја у
Зворнику, обрадовали су све
учеснике изложбе својим специјалитетом.
- За ову прилику екипа наших
ловаца је припремила ловачки
гулаш. Баш овдје на обали
Дрине, на градској
плажи, поставили
смо казан са 90
литара овог укусног јела - каже
Бранислав Мирковић, предсједник
удружења.

ним укрштањем карпатског вука
и њемачког овчара. Барбара Цветковић из Београда је, каже, први
пут у Зворнику, док је претходно
са Кендијем учествовала на изложбама у Алексинцу, Соко Бањи,
Бечеју, Инђији...
Дејан Станић из Лознице исто
тако излаже чешкословачког вучијег пса, који има богату кинолошку
каријеру. До сада је учествовао на
више од 20 смотри паса, био првак
расе и представља понос одгајивачнице "Дрински вук".
Са добрим педигреом је и
Акаи, канарски
пас Горана
Михајлов ског
из Јабуке
код Панчева,
који је излаган на пет изложби у Србији. У
августу, на изложби у Обреновцу, био је
првак расе,
те су у на-

редном периоду, према
ријечима Михајловског, велика
очекивања од овог
пса, с обзиром на то да
је стар само 19 мјесеци.
- Одличан пас, без
конкуренције. Мало су три
ланца за таквог пса - чујемо
од Драгана Бојанића из Власенице, очигледно очараног величином, али прије свега љепотом
Горановог љубимца.
На Трећој међународној изло-

жби паса представили су се и ловачки пси, прије свих српски тробојни гоничи, њемачки птичари,
истријанери, те српски и посавски гоничи...
Слободан Голубовић из ЛУ
"Срндаћ" Пале каже да у Зворнику има доста пријатеља, а овог пута стигао је са два посавска
гонича. И Џемо Малкочевић из
Тузле редовно посјећује изложбе
паса у Зворнику. Из секције Липница, каже, овом догађају присуствује девет ловаца, углавном са
посавским гоничима.
На градској плажи је и група
ловаца из општине Угљевик, који
долазе из ловачких удружења
"Рудар" из Угљевика и "Партизан"
из Доње Трнове. Бојан Пурић је
ловац десет година, а у породичној одгајивачници посједују двадесетак српских гонича. Са
истарским гоничима наступ чекају Игор Савић и Вукашин Панић
из Бијељине.
Познати ловац и кинолог из
Доње Трнове Милан Тодоровић
представља се са српским гоничем. Гардин је стар четири године и види се да је веома
доминантан у својој конкуренцији.
На крају изложбе најљепши пси нашли су се на побједничком постољу, а њиховим
власницима су уручени пехари у
трајно власништво.
Више стотина Зворничана и
њихових гостију могли су да
уживају у истинском догађају,
који је још једном показао да су
овакве манифестације одлична
прилика за Зворник и све љубитеље паса да град на лијевој обали Дрине заузме важно мјесто у
кинологији Републике Српске и
БиХ.
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Зворничани стално обогаћују своја ловишта
Зворничани сваке године значајно
обогате фонд фазанске дивљачи
ФОТО: М. ЛАЗАРЕВИЋ

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овиште Ловачког
удружења "Вукови
са Дрине" из Зворника простире се на више
од
23.000
хектара. Имајући у
виду конфигурацију
терена, највећу популацију дивљачи чине фазани, затим срнећа дивљач, као и дивље свиње.
Око 330 чланова распоређених
у четири секције има задатак да води бригу о ловишту и да конкретним акцијама створи услове да се
број дивљачи стално повећава. У
томе имају значајног успјеха, јер је
овдје криволов сведен на најмању
могућу мјеру, захваљујући активностима свих ловаца, али и ефикасној
ловочуварској служби. Фонд дивљачи се сваке године обнавља пуштањем у ловиште нових јединки
фазана и зечева.
- Колико год из ловишта изловимо, још више у њега морамо да
вратимо, наша је максима у раду прича предсједник удружења Бранислав Мирковић.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
"ЛАНЕ" НОВИ ГРАД

У природу
пуштено
25 зечева

У ловиште Ловачког удружења
"Лане" у Рудицама код Новог Града
пуштено је 25 дивљих зечева, ради

Фазани све
чешће лете
Колико год из ловишта
изловимо, још више у њега
морамо да вратимо, парола
је које се у пракси држе
чланови ЛУ "Вукови
са Дрине"

предсједник ловне секције "Челопек" Станислав Ерић. Његова секција тренутно броји 50 чланова
различитог старосног доба, а у ловишту у којем гравитира обитава
разноврсна дивљач, о којој овдашњи ловци воде бригу подизањем
бројних ловних објеката.

Он каже да је значајан дио прихода удружења управо намијењена за набавку "свјеже крви".
Зворнички ловци недавно су купили 320 одраслих фазана из фазанерије ЛУ "Семберија" у Сувом
Пољу код Бијељине. Фазани су
равномјерно распоређени на терене свих секција, од Дрињаче до Челопека.
- Управо смо преузели 45 јединки које ћемо пустити на четири локације наше секције - каже

Ерић наводи да су у протеклом
периоду ловци из Челопека доста
пажње посветили заштити дивљачи.
- У нашем ловишту највише је
присутно фазанске, срнеће и зечије
дивљачи. У посљедње вријеме има-

повећања њиховог броја, јер је примијећено смањење бројности ове дивљачи.
Предсједник
удружења Мирослав Дрљача рекао
је да је ова акција
важна за побољшање генетике
зечије дивљачи те
да је у сваку секцију пуштено по пет
зечева.

- Зец је најчешћа дивљач у нашем ловишту. Због пољопривредних
радова,
употребе хербицида и
присуства штеточина, приликом редовног годишњег
пре бро ја ва ња
примијетили смо
да је смањен број
ове дивљачи - рекао
је Дрљача.
Он је навео да је ЛУ

КРИВОЛОВ СВЕЛИ
НА НАЈМАЊУ
МОГУЋУ МЈЕРУ

Лет у природу

Дугогодишњи ловац из зворничког насеља Планинци Мехо Хајдаревић преузео је јато од 20
фазана, који ће, како каже, највећим дијелом завршити у западном дијелу ловишта, у атару
села Ораовац. У рукама држи
фазана, који с нестрпљењем
ишчекује да полети у природу,
ка свом омиљеном станишту.
- Све нас истинске ловце радује
да су нам ловишта све богатија,
прије свега племенитом врстом
дивљачи - истиче Хајдаревић,
који је заслужни ловац у ЛУ "Вукови са Дрине". Он каже да су
ловци веома активни и солидарни, наглашавајући да се посебан акценат ставља на
изградњу прихватилишта, високих чека, појила и солила.

мо и знатну популацију дивље свиње, која се лови на начин који одреди наше матично удружење. У
прошлој сезони смо изнијели тону
кукуруза и 50 килограма соли за
прихрану срнеће дивљачи. У ловишту смо поставили аутоматску хранилицу са видео-надзором - говори
Ерић.
Како каже наш саговорник, у
ловишту ове секције су искоријенили криволов, јер се чланство, а и
ловци гости који их посјећују, понашају домаћински.
- Изградили смо пет високих чека за лов срнеће дивљачи. Само у
прошлој години направили смо три
чеке, за чију градњу смо материјал
обезбиједили уз помоћ наших ловаца и матичног удружења, са којим
имамо веома плодну сарадњу - истакао је Ерић.
"Лане" протеклих година поврат
средстава од ресорног министарства користило за опремање ловочувара, набавку хранилица и
камера, а да је ове године дио средстава утрошено за набавку дивљег
зеца.
Он је рекао да су због проблема
са криволовом формиране патроле
и обавијештена Полицијска станица
Нови Град те да закон најчешће крше криволовци који нису настањени у овој општини.
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Владимир Мијаиловић у Српцу промовисао
књигу "Од Африке до Сибира"

Црне мамбе
вребају и из
ловачких чека
Имао сам срећу да још у
младим данима ловим у
најбољим ловиштима
и дружим се са
југословенском и свјетском
елитом. С временом сам се
почео бавити ловним
туризмом, а затим постао
ду организује прву књижевну
активан туриста и гра
промоцију на територији Репудоживио многе авантуре блике Српске.
ПИШЕ: ДЕЈАН ЈОВИЧИЋ

dopisnik@glassrpske.com

Г

отово да нема ловца
који не би пожелио
да једног дана хода и
лови Црним континентом, али дивља
пространства Сибира са разноликом
флором и фауном не бих дао ни за
три Африке.
Ово су ријечи познатог
ловца из Србије Владимира
Мијаиловића који је анегдоте
и доживљаје из три деценије
дуге ловачке каријере на неколико континената описао
у
књижевном
првенцу "Од Африке до
Сибира". Аутор, чија
књига већ постаје
бестселер у Србији,
води поријекло из
Ножичког код Српца, што га је мотивисало да управо у
родном

ПРИЗОРИ НА ДЕСЕТИНЕ
И СТОТИНЕ СИБИРСКИХ
СРНДАЋА И ЛОСОВА
ОСТАВИЛИ ГА БЕЗ ДАХА
На 250 страна описао је занимљиве ловачке приче од Јужне
Африке, Сибира, Урала, Волге,
Шведске, Андалузије, Шампање,
Нормандије, Пиринеја, Мађарске,
Јулијских Алпа, Триглава, долине
Купе, Подравине, Славоније, Републике Српске, Македоније, Румуније, Баната и падина Карпата
па све до Београда, Обреновца, Уба, Бачке, Баната и западне и
источне Србије.
Љубав
према лову на-

слиједио је од оца, са којим је обилазио ловишта још од најмлађих
дана, а његов дјед био је један од
зачетника лова у Српцу и оснивача Ловачког удружења "Срна", на
чији приједлог је ово удружење и
добило име.
- Имао сам срећу да још у младим данима ловим у најбољим
ловиштима и дружим се са југословенском и свјетском елитом,
чија имена су нешто значила у
свијету лова. С временом сам се
почео бавити ловним туризмом,
а затим постао активан туриста и
доживио многе авантуре које су
почеле у Словенији 2006. године
па све до остварења ловачких
снова у егзотичним предјелима
Европе, Азије и Африке - рекао је
Мијаиловић, који је по звању магистар пољопривреде. Највеће
импресије носи управо из Сибира,
који га је опчинио у сваком погледу, јер призори на десетине и
стотине сибирских срндаћа и
лосова остављају без даха.
- Сибир заузима веома
значајно мјесто у мојој
књизи, јер тек на овом мјесту сваки истински ловац мора да докаже своје вјештине и
способности. Посебан печат свеу-
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купном доживљају даје блискост
нашег и руског народа, сличан
језик, култура и историја са
страдањима и уздизањима - каже Мијаиловић.
Изазове са којима се
суочавао у дивљим
предјелима
Јужне
Африке памтиће заувијек, јер је опасност по
живот вребала готово
на сваком кораку.
- У овој земљи, црна
мамба, која је једна од најотровнијих змија, практично је
домаћа животиња. Змије се налазе свуда и требало је пазити да се
не налазе у унутрашњости ловачких чека, а нарочито ноћу кад се
ловци враћају кући. Змије често
легну на камен или рупу на путу,
па ако налетите на њу пјешице,
може се завршити фатално - рекао је Мијаиловић.
Промоцију књиге у Српцу организовали су Ловачко удружење
"Срна" и Народна библиотека Србац.
Директор библиотеке Бранко
Савановић рекао је да се књига
чита у једном даху и додао да посебну важност има њен едукативан карактер.
- Многи људи не праве разлику између лова и ловства, односно поистовјећују лов са
прадавним временима када су се
људи бавили ловом из нужде, а
данас обухвата и узгој, заштиту и
коришћење дивљачи. Ловство је
уско повезано са пољопривредом,
шумарством и другим дјелатностима и ова књига даје велики
допринос томе да људи схвате која је суштина бављења ловом - казао је Савановић.
Предсједник ЛУ "Срна" Горан
Савановић рекао је да је интересовање за књигу показао и Ловачки савез РС, који планира да
откупи одређени број примјерака
и подијели га удружењима по општинама и градовима.

Коријени
Важно мјесто у књизи заузимају ауторови коријени, Обреновац по оцу и заселак Брезовача код Ножичког по мајци, затим Србац и планина Мотајица. Претходно је већ написао
једну књигу о риболову као својеврсни риболовачки водич,
а у плану је да сљедеће године објави и књигу
о лову на срнећу дивљач, о чему је на промоцији одржао краћу едукацију за ловце из Српца,
Прњавора, Приједора, Брода и Бањалуке.
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Поносни на својих
руку дјело

Објекат за лов
и уживање

Мини-шанк у чеки
Креатори овог објекта
осмислили су и својеврсни
мини-шанк, тако да је
ловцима, док бораве на
чеки, на располагању и
неколико врста пића

Л

овци Авдо и Нијаз
Смајић из Дугог Дијела код Зворника
саградили су високу чеку како би што
више уживали у ло-

ву и природи.
У мјесту удаљеном петнаестак
километара од Зворника активна
је мања група ловаца који припадају ловној секцији Петковци, која
дјелује у саставу Ловачког удружења "Вукови са Дрине". Овдашњи
ловци с разлогом се могу похвалити богатим активностима, посебно
кад је у питању изградња објеката.
На ободу села, у предивном
природном амбијенту, подигнутаје
висока чека која доминира околином. Највеће заслуге за изградњу
овог ловног објекта припадају Сма-

ЛОВЦИ ИЗ ТРШИЋА КОД ЗВОРНИКА

ПРОСЛАВИЛИ
КРСНУ СЛАВУ
Светог Јевстатија
Како и доликује
добрим домаћинима
- богат славски ручак

Чланови ловачке секције Тршић, која припада ловачком удружењу "Соко" из Козлука,
прославили су 3. октобра крсну
славу - Светог Јевстатија,
заштитника лова.
Како то и доликује добрим домаћинима, у просторијама ловачке куће приређена је славска
трпеза. Ломљење колача, уз саслужење локалних свештеника Дражена Стевановића и Рада Тешића,

јићима. Авдо је финансирао изградњу чеке, док је Нијаз био главни извођач радова.

ЈЕДИНСТВЕНА ЧЕКА
У ОКОЛИНИ ЗВОРНИКА
- Ово је идеално мјесто за лов,
поготово срнеће дивљачи, тако да
се нисмо нимало двоумили током
избора локације. Чека је саграђена
од чамовог дрвета, покривена лесонит таблама, висока је четири
метра, а унутра има простора за чеСветог Јевстатија прослављају
од 2007.
године

обавили су предсједник секције
Митар Стевановић и Мијат Вујадиновић, ловац из Милића који годинама кумује ловцима из овог
подрињског мјеста.
- Наша секција од 2007. године

тири ловца - казује Авдо Смајић.
Креатори овог објекта осмислили су и својеврсни мини-шанк,
тако да је ловцима, док бораве на
чеки, на располагању и неколико
врста пића.
Авдо каже да је одавно размишљао о једном оваквом ловном
објекту. На терену њихове групе сада постоји неколико високих чека,
а наш домаћин обећава да ће убудуће бити још ловних објеката на
овом подручју.
Авдо је ловац од 1986. године.
Највише воли да лови лисице. Само
у посљедње двије године одстријелио је више од десет комада ових
лукавих животиња.
Искусни ловац посједује два
пса, тробојна гонича. Љубав према
лову и природи пренио је и на сина
Адема, који привремено живи и ради у Аустрији, гдје је и Авдо провео
знатан дио свог живота.
М. Л.
прославља Светог Јевстатија и поносни смо што успјешно настављамо ову традицију. За славску
трпезу побринули су се наши чланови, који су обезбиједили средства и ангажовали се да будемо
добри домаћини - каже Стевановић који предводи ову успјешну
секцију.
Дугогодишњи ловац из Тршића Миодраг Ристановић истакао је
да овакви догађаји додатно учвршћују пријатељство међу ловцима
и својим колегама поручио да наставе да његују своје обичаје.
Међу гостима је био и Станислав Ерић, предсједник секције ловаца из сусједног Челопека која
припада ЛУ "Вукови са Дрине".
Ловачка секција Тршић броји
35 чланова и једина је у регији Бирач која обиљежава Светог Јевстатија.
М. Л.
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племените дивљачи којом се овај
предатор храни.
У сврху контролисања бројности шакал у ловишту ЛУ "Мотајица", повећан је мониторинг
популације и врши се редован одстрел, јер једино редовним одстрелом може се ефикасно
смањивати бројност ове дивљачи на подношљив ниво. Напомињемо да је 2019. године у овом
ловишту одстријељено 120 јединки, а 2020. године више од
100 јединки овог предатора.

Чланови ЛУ "Мотајица"
из Дервенте интензивно
раде на смањењу
броја предатора

У ЛУ "МОТАЈИЦА"
ПОСТОЈЕ ГРУПЕ КОЈИМА
ЈЕ ЛОВ ПРЕДАТОРА
ПОСТАО ПРИОРИТЕТ

ПИШЕ: МИЋО ЂЕОРЂИЋ

lovacken@gmail.com

К

ада је 2005. године
уочено присуство и
извршен први одстрел шакала у ловишту ЛУ "Мотајица"
Дервента, тада нисмо
могли ни замислити да ће ова дивљач имати тако брзу експанзију
на овом подручју.
Ширењу шакала погодовала је
присутност влажних и мочварних
подручја, шикара и минских поља.
Обиље хране и заклона у ловишту
пружило му је могућност за насељавање и опстанак. Шакали су искористили мир у станишту и
обиље хране, те значајно повећали бројност на овим и проширили
се на друга подручја. Ширење популације ове дивљачи карактерише се великом густином

У том циљу у Ловачком удружењу "Мотајица" постоје ловачке групе којима је лов предатора постао
Ловачка група
са одстријељеним
приоритетан. Гдје гласан гон лошакалом
вачких паса гонича и опрезност ове
дивљачи чине овај лов веома интересантним, лијепим и узбудљивим.
Једна од група која се специјализовала за лов шакала је ловачка група груповође Радомира Љубојe коју
чине ловци: Жељко
Љубоја, Далибор
Добријевић,
Славиша
Марјановић, Недјељко
Гл и шић,
Ми ле
Д о брић,
Напомињемо да је 2019. године у овом
Го р а н
Стриловишту одстријељено 120 јединки, а 2020.
нић, Драгодине више од 100 јединки овог предатора
Пси значајан
ган Симић,
фактор у лову на
насељености, а објашњава се на- природи. Присуство
Миодраг Ђеовог предатора
чином исхране ове врсте, која је шакала у скоро свим
орђић и Драгострвинар и вјешт предатор, што је дјеловима ловишта значајно
слав Мрђа.
чини врло успјешном врстом у је утицало на смањење бројности
M. Ђ.

Приоритет
одстрел
шакала

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "РОГАТИЦА"

Успјешно отворена
сезона на дивље
свиње и предаторе

Рогатички ловци угостили су
побратиме и пријатеље из Зворника, Бијељине и Рудог, поводом
отварања ловне сезоне на дивље
свиње и предаторе.
Рана јесен је идеално вријеме
за окупљање старих пријатеља на
висоравни Борике. Рогатичко
удружење броји 19 секција и газдује површином од 43.000 хектара. Овогодишња сезона отворена
је по секцијама уз неизоставна
дружења.
Секција коју предводи предсједник Радослав Ристановић имала је
успјеха и у лову одстријеливши једног вепра.
- На терену Борика ловили смо
дивље свиње и предаторе. Одстрељен је један вепар, а виђено је и доста друге дивљачи. Годишњим

планом газдовања ловиштем предвиђен је одстрел 38 вепрова, 18 крмача и 39 прасади у текућој сезони.
Такође, у плану је и одстрел два медвједа, два вука, као и 49 јединки
зеца - рекао је Ристановић.
Гости и домаћини су се дружили уз пјесму и музику, те богату трпезу, а препричавање догађаја из
лова и умјерене шале саставни су
дио оваквих скупова ловаца.
Из рогатичког удружења кажу
да су задовољни протеклом сезоном лова на срнећу дивљач. Такође, сматрају да ће и зимски дио
овогодишњег лова у потпуности
оправдати планове. Додали су да
су у току припреме за изборну
скупштину у удружењу која ће се
одржати 15.10.2021. године.
М. П.
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ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@gmail.com

Д

руга по реду ловачка котлићијада, коју
је организовала секција Горња Чађавица ЛУ "Семберија"
из Бијељине, имала
је изузетан одзив
ловаца и љубитеља
лова из регије и окружења.
Ова манифестација је замишљена, а тако се и одржава, да
учешће могу добити искључиво
ловачке групе, секције и удружења. Организациони одбор је био
активан, а припреме су текле по
плану и све је протекло у најбољем реду. Учешће у такмичењу
припремања ловачког паприкаша узело је 18 екипа из Семберије, Мајевице, те Срема и Мачве.
Сунчан 21. августовски дан омогућио је лијепо и пријатно дружење у хладовини старих бреза код
ловачке куће у Горњој Чађавици.
Све екипе су имале и своју екипу
за дружење и дегустацију па је атмосфера била изванредна. Око 18
часова су предати узорци за оцјењивање, а трочланом жирију није било лако да одабере најбољи
паприкаш. Финесе су превагнуле

Котлићијада у Горњој Чађавици код Бијељине

Дружење уз паприкаш
и добро расположење
Ова манифестација је
замишљена, а тако се и
одржава, да учешће могу
добити искључиво ловачке
групе, секције и удружења
па је и ове године најбољи паприкаш скувала екипа ловачке секције Загони. Велико занимање је
владало и за навлачење конопца,

било је ватреног навијања, а екипа ЛУ "Фазан" из Брчког поново
је освојила прво мјесто. У свечаном дијелу котлићијаде све присутне је поздравио предсједник
ЛУ "Семберија" Василије Савић и
предсједник ловачке секције Перо Божић. Присутне је поздравио
и градоначелник Бијељине Љубиша Петровић који је одао признање организаторима.

- Дуго путем медија пратим
ваш рад, а сада сам се и лично
увјерио да сте врло организовани те да својим радом и резултатима можете послужити за
примјер многима па и ловачким
удружењима. Увијек сам уз вас за
сваку врсту помоћи - рекао је Петровић.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
БИЈЕЉИНЕ ОДУШЕВЉЕН
ОРГАНИЗАЦИЈОМ ЛОВАЦА
Захваљујући спонзорима секције, али и финансијској помоћи
матичног удружења за све такмичарске екипе и посјетиоце организована је заједничка вечера и
дружење, а подијељено је и 250
зелених ловачких мајица са логом ове манифестације.

СКУПШТИНА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА "ЗМИЈАЊЕ" БАЊАЛУКА

Ћулуму нови мандат
на мјесту предсједника
На изборној скупштини Ловачког удружења "Змијање" поново је за предсједника једногласно
изабран Дарко Ћулум, док је његов замјеник Миладин Јелић, а послове стручног лица за ловство и
даље ће обављати Дарко Јованић.
Поред наведених лица, чланови Управног одбора су Раденко Вујасин из секције Бочац,
Миломир Вуклишевић из секције Кола, Предраг Дивјак и Мило-

ван Штрбац из секције Сарачица,
Бошко Панџа и Новак Вучић из
секције Мајдан, Никола Пантелић и Бране Милетић из секције
Ада и Богдан Вуковић и Жељко
Грбић из секције Крупа. Предсједник Скупштине је Борислав
Бојанић.
У оквиру радне сједнице сви
извјештаји о раду удружења су
једногласно усвојени. Сједница је
протекла у одличној радној ат-

мосфери што јасно наговјештава
наставак успјешног рада ЛУ "Зми-

јање" Бањалука и у наредном периоду.
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Ловци сарајевско-романијске регије прославили крсну славу

Погодан терен за туризам
и комерцијални лов
Лазић је поздравио
присутне у име
предсједника Саве
Минића и у своје лично
име и истакао да је
сарајевско-романијска
регија једна од
перјаница ЛСРС

У

времену неповољне
епидемиолошке ситуације
праћене
присутношћу вируса корона, а уз пош т о в а њ е
препоручених
епидемиолошких мјера, ловци романијског краја ломљењем славског колача и пригодном вечером
обиљежили су своју крсну славу
Малу Госпојину.
Ловци из седам удружења ове
регије за своју славу одабрали су
дан када се слави Рођење пресвете
Богородице и традиционално већ
годинама обиљежавају овај дан.
Овогодишњој прослави присуствовали су секретар Ловачког савеза Републике Српске Живојин
Лазић, предсједник Надзорног одбора Ловачког савеза Слободан
Ђорем, часни оци Српске православне цркве, предсједници ловачких удружења регије и други гости.
Протојереј ставрофор Чедо Ђуреиновић обавио је вјерски обред
сјечења славског колача како налажу правила Српске православне
цркве и обичаји нашег краја, а након обреда присутне је поздравио

Регија стара
Херцеговина

Успјешна
сезона лова
на срнећу
дивљач
Редовни састанак Савјета регије
стара Херцеговина одржан је у Устипрачи, а састанку су присуствовали
представници свих чланица регије.
Након усвајања дневног реда јед-

домаћин славе предсједник Савјета регије Стеван Драшковић.

ИЗА ЛОВАЦА ОВЕ
РЕГИЈЕ УСПЈЕШНА ГОДИНА
- Као и претходних година, ловци сарајевско-романијске регије
обиљежавају крсну славу Малу Госпојину. Поштујући тренутне епидемиолошке мјере, првенствено
чувајући здравље људи, одлучили
смо да у мањем броју обиљежимо
нашу славу. Разговарали смо и размјењивали мишљења о томе шта је
урађено у претходном периоду, првенствено мислећи на подстицајна
средства која смо добили од Владе
РС. Ловна година која је на измаку
била је успјешна. Ово поднебље по-

годно је за лов, туризам и комерцијални лов, а простор од Калиновика до Хан Пијеска располаже са
више врста дивљачи - нагласио је
Драшковић.
Секретар ЛСРС Живојин Лазић
поздравио је присутне у име предсједника Саве Минића и у своје
лично име и истакао да је сарајевско-романијска регија једна од
перјаница савеза, те је предсједнику Савјета регије Стевану Драшковићу и присутнима честитао славу
и упутио искрене честитке и ријечи хвале. У свом говору предсједник НО ЛСРС Слободан Ђорем
осврнуо се на постигнуте резултате савеза у протеклом периоду.
- Чињеница је да се у посљедње
двије године окупљамо у мањем
броју него у ранијем периоду, када

је присуствовало много више чланова ловачких удружења и гостију,
када смо имали и обилнији културно-забавни програм. Свјесни времена у коме живимо, мислећи на
актуелну ситуацију праћену вирусом корона, окупили смо се у мањем броју да обиљежимо крсну
славу и не прекинемо досадашњу
традицију. Свима желим добро
здравље, личну и породичну срећу,
и надам се да се у здрављу видимо
и срећемо још дуго година. Сарајевско-романијска регија је једна од
водећих у Републици Српској када
је ловство у питању, јер нам је природа на овом подручју управо подарила све оно што је и потребно да
би се обављао успјешан лов и развијао туризам - поручио је Ђорем.
Ј. С.

ногласно је усвојен записник са
претходне сједнице. У наставку, прешло се на анализу протекле сезоне
лова на срнећу дивљач. Сва ловачка
удружења могла су се похвалити са
неколико трофеја срндаћа који се
налазе у категорији "бронза" и "сребро" по ЦИЦ стандарду оцјењивања.
Шумско газдинство "Маглић" из Фоче организовало је веома успјешан
комерцијални лов срнеће дивљачи.
На крају је закључено да је фонд ове
племените врсте дивљачи стабилан, да се број јединки из године у
годину повећава, те да је трофејна
вриједност мушких грла веома добра. Поред успјешног рада ловочуварских
служби
ловачких

удружења, за остварене резултате
заслужни су појединци - ловци који
вршећи прихрану и водећи бригу о
ловиштима представљају примјер
за све ловце.
Усклађивање датума и припреме
за отварање ловне сезоне на дивље
свиње била је сљедећа тачка дневног реда.
На крају, извршено је мапирање
станишта мрког медвједа, а дискутовано је и о документу којим би
била уређена област употребе GPS
огрлица које се користе за позиционирање ловачких паса гонича који
се првенствено користе у лову на
дивљу свињу.
М. П.

Годишња скупштина ЛУ "Фазан" Добој

Подршка руководству да
настави започети посао
Финансијски, удружење је
и протеклу, 2020. годину
завршило позитивним
пословањем. О томе
говори и извјештај
Надзорног одбора који је
детаљно извршио контроле
пословања удружења

У

прелијепом амбијенту
код ловачке куће секције Станови у Становима 6. августа
одржана је редовна годишња сједница Скупштине ЛУ "Фазан"

Добој.
У складу са нормативним актима удружења, Скупштина броји 33
делегата, од чега је 30 присуствовало сједници. Предсједник Скупштине удружења Зоран Петрић је
отворио сједницу минутом ћутања

за све преминуле чланове удружења
у протеклих годину дана, те предложио записничара, овјериваче записника и верификациону комисију.
Према дневном реду, разматран
је извјештај о раду удружења за
2020. годину са финансијским пословањем, те извјештај Надзорног
одбора. По извјештајима секција
које су одржавале редовне
састанке и анализирале материјале за
скупштину, само
су долазиле похвале за пословање и рад
уд ру же њ а .
Финансијски,
удружење је и
п р о т е к л у,
2020. годину
завршило позитивним пословањем, што је свакако
за сваку похвалу, ис-

такао је предсједник удружења Ведран Божичковић. О томе говори и
извјештај Надзорног одбора
који је детаљно извршио контроле пословања
удружења, а
све то је у
извјештају
и презентовано.
Делегати
су усвојили извјештај
о
раду и извјештај Надзорног одбора.
У наставку

скупштине делегати су упознати и
са планом коришћења ловишта Добој за ловну 2021/2022. те измјенама календара лова. Изабран је и
нови члан УО са ловног ревира Крњин због смрти претходног члана.
Милан Радишковић из секције Љескове Воде ће наредне двије године
бити члан Управног одбора. Такође
је изабран и нови дисциплински тужилац удружења Дарио Лазић из ловачке секције СОТ Осојница, те је
усвојен и нови Пословник о раду
Скупштине и донесени су бројни закључци. Између осталог, делегати су
дали максималну подршку у раду
предсједнику Скупштине Зорану
Петрићу и предсједнику удружења
Ведрану Божичковићу као и Управном одбору, те им поручили да само
наставе са успјешним радом. У протеклој ловној години у ловиште Добој је изнесено 54.680 килограма
кукуруза у виду прихране за дивљач,
те 2.855 кг соли.

мјеру, те се у њима неће ловити у наредних неколико година. Стручна
служба удружења ће у наредном периоду пратити стање популације зе-

чје дивљачи у ловишту. Зечеви су купљени средствима обезбијеђеним
кроз пројекат за развој и унапређење ловства који је одобрен од Агенције за аграрна плаћања.
Неколико дана послије уноса зечје
дивљачи у ловиште Пелагићево је
унесено и 200 јединки фазанске дивљачи, чиме су у потпуности спроведене све планиране активности у
погледу уноса дивљачи у ловиште.
На свим теренима на које су пуштени фазани претходно је извршена редукција бројности предатора.
Када је ријеч о заштити дивљачи и
ловишта, корисник ловишта и на
овом пољу има запажене резултате.

У ПРОТЕКЛОЈ ГОДИНИ
У ЛОВИШТЕ ИЗНЕСЕНО
54.680 КГ КУКУРУЗА,
ТЕ 2.855 КГ СОЛИ

ЛУ "Препелица"
Пелагићево

У ловиште
унесени
зечеви и
фазани
Ловиште "Пелагићево" богатије је
за 20 јединки дивљег зеца које су
чланови Ловачког удружења "Препелица" пустили у ловиште, на ра-

није припремљене терене.
На овим теренима је у претходном
периоду извршена редукција бројности предатора на подношљиву

