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Члановима тима је овом
приликом уручена лична
теренска опрема, набављена
кроз пројекат финансиран
од Министарства
пољопривреде, шумарства
и водопривреде, чиме је
осигуран квалитетан рад на
терену у свим условима

У

организацији Центра
за животну средину и
Ловачког савеза Републике Српске, од 21. до
23. децембра 2021. године у Дринићу је одржана
редовна
годишња обука и радионица Интервентног тима за збрињавање великих звијери Републике Српске.
На обуци је извршено упознавање чланова тима са новом инјекционом пушком (пушка за
успављивање) која је купљена у
склопу пројекта Заштита мрког медвједа на подручју Динарида, те је
истовремено разматран и протокол
о раду интервентног тима. Члановима тима је овом приликом уручена лична теренска опрема,
набављена кроз пројекат финансиран од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
чиме је осигуран квалитетан рад на
терену у свим условима.
Представници радне групе за
израду плана управљања мрким
медвједом у Српској, упознали су
чланове тима са садржајем, резултатима идинамиком израде овог веома важног документа, те је тиму
презентован и протокол о сарадњи
између ресорног Министарства, Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног
насљеђа и Ловачког савеза којим су
регулисане надлежности институција, али и улога Интервентног тима у процесу мониторинга дивљачи
у Српској.
У оквиру теренског дијела радионице, извршено је практично коришћење инјекционе пушке и то у

Интервентни тим за
велике звијери у Дринићу

Српска
има обучен,
технички
и кадровски
опремљен тим
склопу активности дислоцирања
пет јединки јелена лопатара у узгајалиште за дивљач у Залужанима.
Овај поступак је спроведен за потре-

бе установљавања прихватилишта
за медвједа у Дринићу, чија је израда у току. Након успјешно завршене
радионице, засигурно се може кон-

У ОКВИРУ ТЕРЕНСКОГ
ДИЈЕЛА РАДИОНИЦЕ
ИЗВРШЕНО ЈЕ
ПРАКТИЧНО КОРИШЋЕЊЕ
ИНЈЕКЦИОНЕ ПУШКЕ
статовати да Српска има обучен,
технички и кадровски опремљен
Интервентни тим, који је спреман
да у сваком тренутку и на сваком
мјесту одговори захтјевима за решавање нежељених ситуација у којима учествују велике звијери у
Републици Српској.
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Више од 100 излагача представило се на сајму "Лоримес 2021" у Бањалуци

Развојна шанса и
потенцијал Српске
ПИШЕ: ЈАНА КЕЗИЋ

lovacken@gmail.com

Овакво дружење је
прилика да људи
промовишу своје
производе и своја
достигнућа, да виде нечије
друге производе како би
у неком наредном
периоду
унаприједили
своју
производњу,
па чак и
понудили
неком
тржишту ван
граница
РС, рекао
Вишковић

С

ајам "Лоримес 2021",
на којем се представља више од 100 излагача из Републике
Српске, ФБиХ, Србије и Црне Горе, одржан је по 24. пут у

Бањалуци.
Током сајамских дана, у којима
су обједињене три међународне
манифестације, и то Сајам лова,
риболова, екологије

Високе
стопе раста
Предсједник Подручне привредне коморе Бањалука Горан Рачић, приликом свечаног
отварања сајма, пожелио свима
успјешно излагање, као и успјешан крај пословне године.
- Наша привреда је у девет мјесеци имала високе стопе раста.
Враћамо се на ниво који смо
имали прије пандемије, тачније
на 2018. годину, која је била веома значајна и надамо се да ћемо
са овим трендовима наставити и даље - казао је
Рачић.

и спорта, Сајам пољопривреде и
пре храм бене индустрије,
те Сајам
ту ри зма
и угоститељства,
представили су се

бројни излагачи, од којих неки
учествују први пут.
Сајам је отворио предсједник
Владе Републике Српске Радован
Вишковић, који је истакао да је понуда изузетно богата, упркос свим
потешкоћама због пандемије.
Обилазећи штандове и излагаче,
како каже, осјећао се веома пријатно.

МИНИЋ: ПАНДЕМИЈА
НИЈЕ УТИЦАЛА НА
РАЗВОЈ ЛОВСТВА
НИ УЗГОЈ И ЗАШТИТУ
ДИВЉАЧИ
- Желим да честитам излагачима и организатору на храбром
потезу да и у години короне, у
времену захтјевне епидемиолошке ситуације, организују један
овакав сајам. Овакво дружење је
прилика да људи промовишу своје производе и своја достигнућа,
да виде нечије друге производе
како би у неком наредном периоду унаприједили своју производњу, па чак и понудили неком
тржишту ван граница РС - рекао је
Вишковић.
Додао је да ће Влада РС и у наредном периоду радо подржавати
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овакве активности.
- Бањалука ће три дана бити
сајамски град и надам се да ће се
сви који су овдје дошли добро
осјећати и да ће имати шта да понесу у своје крајеве - казао је Вишковић.

САЈМОВИ ОВАКВОГ
ТИПА ОД ИЗУЗЕТНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА МАЛЕ И
МЛАДЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
Како је додао, с обзиром на то
да сајам има више од стотину излагача, значи да има интересовања и потребе да се овакве и
сличне манифестације одржавају,
те да су све три представљене гране развојна шанса и потенцијал
Српске.
Предсједник Ловачког савеза
РС Саво Минић казао је да се овај
сајам у жаргону широм Српске, а и
окружења зове и сајам лова, те да
је неминовно да су на сајму најбројнији управо ловци.
- На нас пандемија, на сву срећу, није утицала, нисмо имали застоја ни у развоју ловства, ни у
узгоју и заштити дивљачи, што је
наш једини задатак и циљ - казао
је Минић.
Како је додао, средства која
добијају од Владе РС су редовна и
на годишњем нивоу износе између 400.000 и 500.000 KM.
- Разговарали смо и да се на
нивоу РС организује посебан сајам

лова, како бисмо на основну нових правилника и цјеновника и
свега што је урађено у оквиру ловства у времену пандемије, могли
да привучемо што већи број иностраних ловаца, али и домаћих који могу себи приуштити
комерцијални лов, те да на тај начин наши чланови и чланице, као
и шумска газдинства, те привредне организације дигнемо на још
виши ниво - казао је Минић, додајући да свим ловцима жели добар
поглед и мирну руку.
Невзета Бабић-Горалија из
Висoког на сајму је изложила сувомеснате производе, а рекла је да
су сајмови фантастична прилика
за произвођаче.
- Сајам је јако посјећен, што
значи да су дружење и добра продаја загарантовани - казала је Бабић-Горалија.
Власник плантаже љешника
"Златни љешник" Зоран Јањетовић потврдио је да су сајмови ове
врсте за мале и младе произвођаче од огромног значаја.
- Испред Туристичке организације Бањалуке изложили смо
своје производе. Производимо
уља, разне поклон пакете, брашно
од љешника, карамелизовани љешник, пржени, са укусом три врсте паприке, а ускоро ћемо почети
и са производњом чоколаде - казао је Јањетовић, чији је путер од

Херцеговци се представили први пут
Поред сталних излагача из регија Бањалука, Бирач, Семберија, унско-санске и добојско-модричке, те ЈПШ "Шуме Републике Српске", сајамску халу
ове године први пут су красили и трофеји из регије Херцеговина. Пажљиво одабрани најбољи трофеји медвједа, вука, вепра, дивокозје дивљачи и
срндаћа слали су јасну поруку свим посјетиоцима о квалитету херцеговачких ловишта. Застајање на овом изложбеном простору, није могло проћи
без дегустације традиционалне херцеговачке кухиње и пића, за коју су се
побринули домаћини из Ловачког удружења "Врањача" Гацко, са предсједником удружења Синишом Аџићем на челу, као и предсједником регије
Херцеговина Сашом Глушцем, којем је на завршној свечаности уручена захвалница за посебан допринос сајму. Познаваоци прилика у ловству Републике Српске са задовољством истичу да је појављивање регије
Херцеговина на овој манифестацији сигуран знак почетка подизања квалитета ловно-туристичке понуде на југу Републике Српске.

љешника награђен и златном медаљом.
На штанду Туристичке орга-
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низације општине Будва може се
пронаћи богата понуда за новогодишњи програм у трајању од три
дана.
- Веома смо задовољни посјетом на штанду - рекао је менаџер
у Туристичкој организацији општине Будва Предраг Зец.
Јелена Малешевић из Туристичке организације Војводина
казала је да су на сајам дошли са
комплетном понудом и брошурама које говоре о разним видовима
одмора и туризма у Војводини.
Како је истакла, на сајму нису први пут и увијек се радо враћају.
Покровитељи овогодишњег
сајма су били Министарство трговине и туризма РС, град Бањалука, Ловачки савез РС и "Шуме РС".
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Комисији није било тешко
да даје позитивну оцјену
свим кандидатима, јер
су током припремног
предавања, које је
одржано дан раније,
сви кандидати показали
одлично предзнање
и интересовање
током предавања

У

Масловарама je 9.
октобра одржан испит за оцјену ловачких трофеја, на којем
је увјерење за оцјењивача ловачких
трофеја и потпис трофејног листа
добило 34 кандидата.
Испиту је приступило 26 кандидата из регије Бањалука, те
осам кандидата из Приједора,
Лакташа и Шипова.
Сви кандидати 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 кандидати
успјешно положили испит. Комисија истиче посебну захвалност
Ловачком удружењу "Јеловка" из
Масловара, које је за потребе
овог испита уступило просторије Ловачког дома у Масловарама.
Непун мјесец касније испит је
одржан и у Бијељини, на којем је
услове за добијање увјерења за
оцјењивача ловачких трофеја и
потпис трофејног листа стекло 38
кандидата.
Комисији у саставу Живко Рапаић, Горан Зубић и Влајко Илић
није било тешко да даје позитивну оцјену свим кандидатима, јер
су током припремног предавања

ОДРЖАНИ ИСПИТИ ЗА ОЦЈЕНУ ЛОВАЧКИХ ТРОФЕЈА

Звање оцјењивача
стекла 72 кандидата

које је одржано дан раније сви
кандидати показали одлично
предзнање и интересовање током

предавања. Исти дан, у Бијељини
је одржан и ванредни ловачки испит за ловце који не посједују ва-

лидно увјерење о положеном испиту, нити су били у могућности
да ловачком удружењу чији су
чланови доставе било који валидан доказ да су положили ловачки испит или да су били чланови
ловачког удружења до 1. јануара
1991. године (чланску легитимацију из тог периода, уплатницу о
чланарини, записник о полагању
ловачког испита, оружни лист,
трофејни лист и сл.), а у складу са
правилником о Измјенама и допунама правилника о програму, начину и условима полагања
ловачког испита ("Службени гласник Републике Српске", број
32/21).

Ловачки савез Српске на прослави јубилеја Ловачког савеза Србије

Честитка за 125. рођендан
од 23.000 чланова ЛСРС

Ловачки савез Србије обиљежио је 125 година од оснивања, а
поводом овог значајног јубилеја
додијељена су највиша одликовања државним институцијама Србије.
На позив Ловачког савеза Србије свечаности је присуствовала
и делегација Ловачког савеза Републике Српске на челу са генералним секретаром Савеза
Живојином Лазићем.
Овом приликом Лазић је пред-

сједнику ЛСС Братиславу Ћирковићу уручио плакету ЛС Републике Српске и у име предсједника
савеза Саве Минића пренио искрене честитке свих 23.000 ловаца из
Републике Српске. Договорена је
још интензивнија сарадња ова два
савеза те је постигнут договор о
скором одржавању заједничке
сједнице управних одбора савеза
из Србије и Републике Српске.
Свечаности су присуствовали
и највиши званичници Републике

Србије, предсједник Народне скупштине Ивица Дачић и министар
унутрашњих послова Александар
Вулин, као и предсједници ловачких савеза Бугарске, Македоније и
Хрватске.
У свечаном обраћању Ћирковић је рекао да је то удружење једно од најстаријих удружења
грађана у Србији, а чија је мисија
заштита природе, пуна ловишта
те очување и унапређење станишта.

Ловачки савез Србије основан
је 13. октобра 1896. године на збору ловаца у селу Брзану код Лапова, у приватном ловишту Краља
Милана Обрановића, који је изабран за почасног предсједника тадашњег удружења.
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Радна група за управљање аутохтоном дивљом врстом

СРПСКА
добија план
управљања
мрким
медвједом

ка ловишта и надлежних институција.
Основа за постојање и квалитет
прикупљених података огледа се у
доброј организацији ловства у Српској и ефикасној сарадњи Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске,
Ловачког савеза Републике Српске и
корисника ловишта.

За потребе израде плана
управљања прикупљен је и
дигитализован огроман
број података о бројности
медвједа, његовој
распрострањености и
статусу популације, затим
о тренду популације и
врсти причињене штете

У

Требињу је одржан завршни радни састанак
Радне групе за израду
плана управљања популацијом мрког медвједа у Републици

Српској.
Радну групу чине представници
надлежних институција Српске, корисници ловишта и представници
организација цивилног друштва, па
ће наша Република ускоро добити
први план управљања неком аутохтоном дивљом врстом, који ће бити
урађен у складу са препорукама
Бернске конвенције и стручним

основама Иницијативе за велике
звијери Европе (LCIE), која има статус специјалистичке групе у оквиру
Комисије за очување врста (SSC) Међународне уније за заштиту природе (IUCN).
За потребе израде плана управљања прикупљен је и дигитализован огроман број података о
бројности медвједа, његовој распрострањености и статусу популације,
затим о тренду популације и врсти
причињене штете. Такође, дефинисана су и картирана подручја сталног и привременог присуства
медвједа и процијењен утицај по-

Израда плана управљања популацијом мрког медвједа реализује се
у оквиру пројекта "Заштита мрког
медвједа на подручју Динарида", који имплементира Центар за животну средину, док Радном групом за
израду плана управљања координише Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске.

зултата на присуство трихинеле
обавијештено је Одјељење за инспекцијске послове града Бањалука, чији су инспектори изашли на

терен и наложили мјере за нешкодљиво уништавање зараженог меса, што је правовремено и учињено.
Подсјећамо да је прије 15 дана
на подручју Бањалуке, у рејону
Стричића, такође откривено присуство трихинеле код одстријељене јединке дивље свиње, због чега
посљедњи случај пали аларм и додатно позива на опрез.
Ловачки савез поново апелује
на све ловце у Републици Српској
да након одстрела дивље свиње
обавезно изврше преглед меса на
присуство трихинеле код свих одстријељених јединки.

Ловци, опрез!

Појавила се
трихинела међу
дивљим свињама

Током протеклог викенда у ловишту "Бањалука", на ширем подручју Понира, одстријељена је
дивља свиња у чијем месу је након
ветеринарског прегледа утврђено

присуство трихинеле.
На сву срећу, ловци нису конзумирали заражено месо, па су избјегнуте посљедице по здравље
људи. По добијању позитивног ре-

РАДНОМ ГРУПОМ
КООРДИНИШЕ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ

стојеће и планиране инфраструктуре на станишта и кретање медвједа.
На основу анализе тих података
биће дефинисане мјере очувања станишта и захвати у популацији, које
ће корисници ловишта бити дужни
да слиједе приликом израде нових
ловних основа и годишњих планова
коришћења. Такође, биће предложена методологија за праћење стања
популације мрког медвједа у будућем периоду, која подразумијева
прописивање образаца за унос података, начин прикупљања и складиштења података, као и расподјелу
одговорности и задужења корисни-
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Италијанска фирма представила први ловачки карабин директне акције

"Беретина" директна
акција по НАТО
стандардима
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Инжењери фирме
"Берета" одлучили су
се за рјешење базирано
на склопу носача и
ротационог затварача
карактеристичног
за аутоматске пушке
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

Н

ddragosavljevic@gmail.com

акон што смо недавно писали о првом
америчком ловачком карабину директне
акције
фирме "Севиџ", није
требало дуго чекати на европски
одговор.
Већина би претпоставила да
ће се једна од њемачких компанија уско специјализованих за ову
врсту оружја, попут "Блазера" и
"Штрасера", увести
нови
обравити искључиво повлачењем
за ручицу (бољег разумијевања
ради, када бисмо на пушци "застава М70АБ2" подизањем тромблонског нишана прекинули
доток барутних гасова и уклонили повратну опругу добили бисмо
ручно репетирајући карабин и
управо на том принципу ради нови BRX 1). Бравећи брегови на ротационој глави затварача чврсто
су забрављени у екстензију цијеви,
а читав склоп креће назад само
ако га повучемо за ручицу. Носач
се приликом репетирања креће по
шинама.

мо-

дел.
Међутим, ради се о
фирми од које то нису очекивали чак ни они упућенији. Наиме, италијанска фирма
"Берета" ове јесени је на тржиште пласирала потпуно нови производ који представља не само
први италијански карабин директне акције икада, већ и прву
Беретину ожлијебљену репетирку
након више деценија. Као холдинг
компанија "Берета" је сегмент
обртночепних карабина потпуно
препустила фирмама САКО и "Бенели" које се налазе под њеним
окриљем (о обртночепном карабину система "Бенели Лупо" недавно смо такође детаљно
писали).
Нови карабин директне акције "берета BRX1" карактеришу
оштре линије и црни кундак израђен од полимерног композита,
идентичног материјала који фирма користи за војне аутоматске пушке "берета АRX160". На први
поглед линије кундака и сандука,

односно шасије од црно анодизираног алуминијума подсјећају на
карабин "бенели лупо", а облик и
позиција ручице затварача на карабине система "Блазер Р8". Ту, међутим, свака сличност престаје.
Инжењери фирме "Берета" одлучили су се за рјешење базирано
на склопу носача и ротационог затварача са бреговима какав срећемо на аутоматским пушкама
система АR15 и бројним другим,
попут "штајер АУГ, ХК Г36" и слу-

жбеној пушци италијанске војске
"берета АRX160". Неуобичајен, али
једноставан и робустан систем директне акције развијен је дакле на
богатим искуствима у производњи аутоматских пушака, а имајући
на уму првенствено безбједност и
поузданост.
На тијелу носача налази се коси канал кроз који саобраћа осовина која спаја носач и затварач - на
тај начин обезбијеђена је ротација затварача. Затварач је могуће

НАТО ТЕСТОВЕ
ИЗДРЖЉИВОСТИ
И БЕЗБЈЕДНОСТИ ПРОШАО
СА ОДЛИЧНИМ УСПЈЕХОМ
Посебна пажња поклоњена је
амбидекстралности цијелог система. Тако је једноставним премјештањем ручице са једне на
другу страну носача и закретањем
главе затварача за 180 степени
(чиме је ријешено избацивање ча-
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ура десно
или лијево) пушку
могуће прилагодити љеворуким стријелцима.
Амбидекстрални систем за запињање односно кочење налази
се надохват палца изнад врата кундака са
задње стране затварача и омогућава
стријелцу да блокира
затварач и окидач или
само окидач, при чему
затварач слободно саобраћа ради пражњења лежишта метка.
Измјењива ротирајућа глава затварача посједује један ред од
осам бравећих зуба/брегова за
стандардне или два реда по осам
зуба (укупно шеснаест) за магнум
калибре. Свака измјењива глава
затварача долази са припадајућом
цијеви и екстензијом, што значи
да се калибри на карабину "берета BRX 1" лако мијењају једноставним монтирањем цијеви, главе
затварача и оквира.

ПОСЕБНА ПАЖЊА
ПОКЛОЊЕНА
АМБИДЕКСТРАЛНОСТИ
ЦИЈЕЛОГ СИСТЕМА
Знајући да сумњичавости када
је у питању безбједност карабина
директне акције међу ловцима никада не мањка, "Берета" се одлучила на необичан корак. Како би
купци били апсолутно сигурни у
квалитет, безбједност, чврстину и
поузданост новоуведеног система
директне акције (читај: сигурни
да им затварач при активирању
препуњеног метка неће избити
око) угледна италијанска фирма одлучила
је
да
ци вил но

оруж је
BRX1 подвргне војним процедурама тестирања по НАТО стандарду,
премда то није обавезно ни уобичајено. Произвођач тврди да је карабин директне акције "Беретта
BRX1" студиозно опитован и подвргнут најстрожим НАТО тестовима издржљивости и безбједности
које је прошао са одличним успјехом.
"Берета БРX1" се храни из
одвојивих кутијастих оквира капацитета до пет метака. Оквири су
израђени од полимера, имају свијетло наранџасто добро видљиво
тијело и црно дно са сетом симетричних дугмади/утврђивача. Доступни су у три варијанте које
одређују групе калибара ("Стандард", "Лонг" и "Магнум") и обиљежени су бројем који је пласиран
на задњем дијелу тијела.
Величину и форму
добро обликованог
пи штољ ског
рукохвата,
као
и дужину кундака
могуће је подесити уз помоћ
сета
пред ви ђе них
уметака.
Нови "Беретин"
карабин директне акције
оставља утисак једноставног
и поuзданог, добро промишљеног и апсолутно довршеног оружја.
Саобраћањезатварачајеприроднои
муњевито, чему свакако доприноси
одабрани угао и положај ручице затварача чија је кугла позиционирана
тачно изнад окидача.

Технички подаци
Произвођач:
Доступни калибри:
Акција:
Кундак:
Оквири:
Дужине цијеви:
Окидање:
Кочница:
Укупна дужина:
Цијена:

"Pietro Beretta Arms Factory"
308 W.; 30-06; 300 WМ, 6,5 Cree.
Директна акција са ротирајућим затварачем
Црни полимер
Одвојиви, наранџасти полимер, капацитет 5 + 1
570 или 510 мм за .308 W. и 30.06, 620 мм за 300 WМ
Одвојива група механизма за окидање,
подесиви окидач (950, 1250 и 1500 грама).
тростепена
109,5 мм за цијев од 570 мм; 114,5 мм
са цијеви од 620 мм
1.549,00 евра

Посебно је интересантан механизам за окидање. Беретини инжењери одлучили су се за
окидање путем ороза/ударача који је саставни елемент засебног и
лако одвојивог механизма за окидање. Одвојива група механизма
за окидање на карабину "Берета
BRX1" може се лако одвојити од
сандука било којим импровизованим малим алатом, што ће омогућити кориснику да подеси тежину
једностепеног окидача од минималних 900 грама до максималних
1,5 килограма у корацима од
200/250 грама (укупно три позиције/тежине окидања).

Цијеви се нуде у три дужине
(51, 57 и 62 цм) са истим промјером од 16 мм. На устима се налази
поклопцем заштићени навој М14,
а на екстензију цијеви пласирана
је шина за монтажу оптичких нишанских уређаја. Карабин може
бити опремљен стандардном "Пикатини" шином, финским типом
шине "ластин реп" од 17 мм или
новим оригиналним "Беретиним"
рјешењем за брзо монтирање и
демонтирање оптичких нишана.
BRX1 је тренутно доступан у калибрима .308 "винчестер", .30-06
"спрингфилд", 6,5 "кридмор" и
.300 "винчестер магнум".
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Својим врлинама,
ловачким радом и
понашањем Синиша
Станкић је много допринио
развоју ловства и добрих
међуљудских односа

Учесници трећег
меморијалног
лова на Гркињи
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Меморијални лов у знак
сјећања на рано преминулог
ловца из Дрињаче

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

T

рећу годину заредом
ЛУ "Вукови са Дрине"
организује меморијални лов у знак сјећања
на
рано
преминулог свог члана Синишу Станкића

из Дрињаче.
Више од 80 ловаца, углавном
чланова зворничког удружења и
њихових гостију из удружења с подручја регије Бирач, затим из Семберије и Посавине, као и
сарајевско-романијске регије, окупили су се средином новембра на
платоу Спасовнице, у срцу ловишта
Гркиња, да би изразили пијетет и
евоцирали успомене на колегу који
је преминуо у 41. години након краће, али тешке болести.
Иницијативу за организацију
меморијалног лова покренула је
група ловаца из секције Дрињача, са
којима се Синиша дружио и ловио.
- Први пригодан лов у знак помена на нашег преминулог колегу и
пријатеља уприличили смо у децембру 2019. године - каже Драган
Алемпић, један од предводника групе ловаца из секције Дрињача, који
су покренули организацију овог меморијалног лова.
Са Синишом, додаје, дружио се
од малих ногу, тако да су заједно почели и да лове.
- Често га поменемо и сјетимо се
његових ријечи. У сваком дијелу
шумског комплекса овдје на Гркињи, у родном Лијешњу, на свакој ливади и ловачкој кући, практично у
сваком ловачком удружењу наше
регије, Синиша је оставио траг - истиче Алемпић.
Предсједник ЛУ "Вукови са Дрине" Бранислав Мирковић каже да је
Синиша људским врлинама, али и
ловачким радом и понашањем много допринио развоју ловства и добрих међуљудских односа, прије
свега међу ловцима регије Бирач.
- Увијек је промовисао највише
етичке стандарде у лову и био од
оних ловаца који је у лов одлазио ради дружења, спорта и забаве. Његов примарни циљ у лову није
био да одстријели дивљач, него изнад свега је волио дружење, разговоре и пријатељско
ћаскање. Имао је врло широк
круг људи које је познавао и
готово да нема оних који су
могли да му било шта замјере.

СИНИШУ КОЛЕГЕ
НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ
Годинама ловили и дружили се са
покојним Синишом

Са пуно сјете Станкића се сјећа и
Стево Видовић из ЛУ "Соко" Козлук.
- Својим људским врлинама, али

ПОШТУ СИНИШИ
ОДАЛО ВИШЕ ОД 80
ЛОВАЦА ИЗ ЗВОРНИКА И
ЊИХОВИХ ГОСТИЈУ ИЗ
ДРУГИХ УДРУЖЕЊА
И РЕГИЈА
И овај меморијални лов доказ је да
је Синиша оставио велики утисак на
све нас - наводи Мирковић, додајући да је Станкић био покретач и организатор скоро свих акција у
ловачкој секцији Дрињача.
На платоу Спасовнице затекли
смо и групу ловаца из ЛУ "Јахорина"
Пале, предвођени потпредсједником удружења Зораном Петричевићем.
- Ово гест је за сваку похвалу,
примјер како се не заборавља прерано преминули колега, са којим
смо се и ми, са Вучије Луке често
дружили и ловили – казује Петричевић,
у

друштву својих колега Милана Ћосића и Младена Малетића. Из Семберије је стигло 15-так ловаца,
углавном из Попова, Бродца, Љељенче, Јање... Како каже Сретен Лазаревић, ЛУ "Голуб" Бродац више од
двије деценије његује посебне, братске односе са зворничким ловцима.
- Први пут сам на овим просторима. Јесте повод тужан, али је слика догађаја баш упечатљива говори млади ловац из Бродца.
Ђуро Вуловић је ловац скоро
три и по деценије. Познавао је, каже,
добро Синишу, често је, додаје, долазио код њега у Лијешањ, како би заједно ловили.
- Најчешће смо ловили дивље
свиње, јер је то била и његова омиљена дивљач - прича Вуловић.
Сличне ријечи чујемо и од
Драгана Васиљевића, ловца из
Челопека код Зворника.
- Редовно учествујем у
овом меморијалном лову,
Синиша је био истински љубитељ лова и природе, мноЛовци из Вучије Луке са
предсједником ЛУ "Вукови са
гима добар пријатељ и друг
Дрине" Браниславом Мирковићем
– казује Васиљевић.

и ловачким радом и понашањем Синиша је много допринио развоју
ловства и добрих међуљудских односа, прије свега међу ловцима регије Бирач - истиче Видовић,
додајући да из Јасенице и Трновице,
секције која припада козлучком
удружењу, на овом меморијалном
лову учествује седам ловаца.
Предсједник ЛУ "Срндаћ" Драгиша Бојковић предводио је групу
од десетак ловаца из Осмака.
- Ово је изузетан догађај, који
подсјећа и краси добре људе. Овакве
сусрете у нашим ловачким удружењима треба више практиковати ради дружења и поштовања свих
добрих људи који више нису са нама – каже Бојковић.
Иначе, лов је протекао у доброј
организацији, уз поштовање прописаних заштитних мјера сходно актуелној епидемиолошкој ситуацији.
На крају ловног дана, који је, иначе,
завршен без улова, домаћини су за
све учеснике овог меморијалног лова организовали ручак у ловачкој
кући у Костијереву, у чијој непосредној близини је подигнута и споменчесма да трајно свједочи о лику и
дјелу ловца Синише Станкића.
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Лов као породични усуд
Видовића - Бошко, Стево,
Миле и Нешко Видовић

ЛОВАЧКА ПРИЧА ИЗ ПРИОБАЉА ДРИНЕ

Ко једном крене у лов
више нема повратка!
Наша првенствена улога је да будемо чувари наших ловишта, што и јесу истински ловци,
поручују Видовићи из Јасенице код Зворника, поносни на породичну ловачку традицију
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ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Н

Златна плакета
за хуманост
Као знак признања за свој друштвени рад Стево Видовић је
својевремено у Швајцарској добио "Златну плакету" и још неколико признања.
- Људи су цијенили мој рад и
допринос, прије свега на прикупљању и достави хуманитарне
помоћи свом родном крају - каже "Живанић".

а двадесетак километара од Зворника, низ
Дрину, налази се село
Јасеница. Ово уређено
подрињско мјесто са
ријешеном инфраструктуром, углавном
лијепим двоспратним кућама, познато је и по бројним ловцима, који са колегама из сусједног села
Трновица, чине ловачку секцију
која дјелује у оквиру ЛУ "Соко" из
Козлука.
Као ријетко гдје, овдје се осјећа љубав према лову и природи па
стога и не чуди што је у Јасеници
доста ловачких породица. И по три
ловца из једне куће могу срести у
овом селу. Нешко Видовић са 87
година један је од најстаријих мјештана у Јасеници, али и ловаца у
овом крају. Љубав према лову и
природи пренио је на сина Бошка,
а потом и на унука Мила.
У кућном дворишту, са својим
насљедницама, стари ловац не
крије задовољство што је лов, несумњиво, постао породични усуд
Видовића.
- Велика је наша љубав према
лову. Волимо природу и дружење.
Кад се једном крене у лов, онда више нема повратка - говори чика
Нешко, који је у својој богатој ловачкој каријери, како каже, највише волио да се надиграва са
фазанима и зечевима.
Својевремено су, прича нам,
ловишта била пуна ове дивљачи.
Најчешће се ловило у троуглу села
Јасеница, Трновица и Кисељак, али
се одлазило и у сусједна ловишта,
у Локањ и Пилицу.
- Када сам ја постао ловац,
прије пет деценија, наша
секција је бројала 17 чланова. Били су то угледни домаћини, ловац је,
вјерујте, био господин у свом селу. Најчешће сам ловио у
групи са Симом и
Момиром Танацковићем, учитељима Николом
Новаковићем и
Радом Ковачевићем, затим
Радивојем Јовићем, Видојем
Стевићем, Нешком Богићевићем,
Лазаром
Тешићем...
Увијек их је, каже, пратило добро
расположење. Ловци
су преносили веселу и
пријатну атмосферу. Све
су то, наводи наш саго-

Сјећање на "Водопривреду"
Три члана породице Видовић својевремено су била запослена у једном
предузећу - зворничкој "Водопривреди"! У популарној "Бујици", како су звали овај колектив, Нешко је радио 26 година, Бошко је провео комплетан
радни стаж од четири деценије, док је Миле био 14 година. Нешко је радио
као бравар, док су Бошко и Миле возили камион.
- Било је то добро предузеће, које је, као и многа друга у зворничком крају, нестало са привредне мапе и завршило у стечају - са сјетом се Видовићи сјећају своје некадашње фирме.

ворник, били добри људи.
- Гдје год смо ловили, мјештани су нас лијепо дочекивали. Кажу: Ево ловаца, дајте ракију и мезе,
да почастимо људе!
На њивама, пропланцима и
прелијепим природним пејзажима
Јасенице, Трновице и Кисељака, на
обронцима Мајевице, каже, оставио је најљепше године. Прича
нам како је некада лов био посебна светковина.

ЧЕСТО СЕ ТОКОМ
ЛОВА МОГЛО ЧУТИ:
"ЕВО ЛОВАЦА, ДАЈТЕ
РАКИЈУ И МЕЗЕ,
ДА ПОЧАСТИМО ЉУДЕ"
- И данас се сјећам тих наших
дружења, гдје смо се, најчешће суботом и недјељом, окупљали и ловили. Били су то за нас својеврсни
празници - истиче најстарији члан
породице Видовић. Каже да у то
вријеме, прије пет деценија, није
било ловачких кућа, него су
с е

ловци, буквално, састајали и дружили на ливадама.
- Посједамо по трави, изнесемо
из руксака све што смо понијели
од кућа и онда до вечерњих часова траје наше дружење - оживљава успомене на једно, како каже,
незаборавно вријеме.
Тих сусрета, сјетно ће стари ловац, данас је све мање. Људи су, једноставно, заокупљени својим
животима и проблемима, које им
намеће ово вријеме.
- Волим кад ми дођу млађи
ловци, да ме посјете, да се мало испричамо и да овако, кроз ловачке
приче, оживим и своје успомене казује Нешко Видовић, један од
најстаријих ловаца у приобаљу
Дрине.
Његови насљедници, син Бошко и унук Миле, такође су пасионирани љубитељи лова и природе.
- У нашој породици, видите,
лов заузима посебно мјесто укључује се у разговор Бошко, који је ловац постао 1986. године. Каже, многе лијепе
тренутке управо је до-

Нешко
Видовић
чува бројне
успомене
из лова
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живио у лову.
- Дружење у природи је изнад
свега - рећи ће, напомињући да
успјешног лова нема без добрих
ловачких керова.
Бошко је годинама активан у
својој ловачкој секцији. Својевремено је два мандата био главни
лововођа, као и предсједник секције. Вичнији је да ради и помаже
него да говори, мало је причао о
личном доприносу у раду секције,
али и изградњи ловачких објеката
на овом терену. Поносан је, као
уосталом и сви други овдашњи
ловци, на ловачку кућу у засеоку
Богићевићи, која је заједнички
дом за ловце из Јасенице и Трновице, али и на неколико високих
чека, које доминирају ловиштем,
управо изграђене у вријеме док се
Бошко налазио на челу ловачке
секције.
За овог угледног домаћина, некадашњег радника зворничке "Водопривреде", лов је увијек
представљао посебан доживљај.
- Никада ми циљ није био да
одстријелим што више дивљачи.
Увијек сам желио да ми лов буде
прилика за дружење и упознавање нових људи - говори Бошко, који највише лови у непосредном
окружењу.
Прича да су ловци због дивљачи, а не дивљач због ловаца. СмаВелика љубав према
лову и природи
- Бошко и Миле
Видовић

Добри домаћини
Видовићи су успјешни ловци,
али и добри домаћини. Породице Бошка и Стеве Видовића једне су од најугледнијих у
Јасеници, чија су домаћинства за
примјер.
- Сигурно да смо остварени и
задовољни као људи. Имамо
срећне породице, добру дјецу и
унучад. Само да нас здравље
што дуже послужи - казују рођаци Бошко и Стево Видовић, уживајући у својим пензионерским
данима, али и ловачким активностима.

тра 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,
додајући да њихова домаћинства
скоро свакодневно посјећују лисице и које су, готово, постале као домаће животиње.
Бошко има два сина, старији
Миле је такође кренуо стопама оца
и дједа. Иза себе има више од двије деценије ловачког стажа.
- Још од дјетињства заволио

сам лов. Једва сам чекао да положим ловачки испит и постанем ловац. Жеља ми се испунила 1999.
године. Кад год ми обавезе дозволе, одлазим у природу, са својом
ловачком групом у којој су, поред
оца Бошка и стриц Стево Видовић,
затим Перо Милошевић, Вајо и Далибор Перић.
Миле каже да му лов пружа
истинске тренутке задовољства,
додајући да никад није испољавао
неку посебну ловачку страст према улову дивљачи.
- Важно је дружење. Радујем се
сваком изласку у природу, јер у
миру и тишини се најбоље одморим послије свакодневних обавеза - истиче овај 45-годишњак,
иначе запослен у Градској управи
Зворник, као радник обезбјеђења.
Каже да највише лови на терену своје секције, а био је и у гостима код ловаца у Дрињачи код
Зворника те у Бијељини, са којима
је ловио на простору Семберије.
Миле је и велики заштитник
дивљачи, заједно са својим оцем и
осталим колегама у ловној групи.
- Није само лов узети пушку и
одстријелити дивљач како неки
сматрају. Наша првенствена улога
је да будемо чувари наших ловишта, што и јесу истински ловци поручује најмлађи члан ловачке
породице Видовић.

Да је Видовићима лов увијек
био нешто посебно потврђују и
ријечи Стеве Видовића, блиског
рођака, из чије породице су такође три члана тренутно ловци. Популарни "Живанић" је поносан на
бројну ловачку фамилију Видовић.
- Мој отац Перо био је један од
првих ловаца на овим просторима
- казује Стево, који је закорачио у
68 годину живота. Још као мали,
сјећа се, са оцем почео је одлазити
у ловиште. Ловачки испит је положио 1982. године и од тада је активан ловац.

БОШКОВИ СИНОВИ
КРЕНУЛИ ОЧЕВИМ
И ДЈЕДОВИМ СТОПАМА
Стевиним стопама кренули су
и његови синови Славко и Милисав, који привремено живе и раде
у Швајцарској. Каже да га је у лову
највише привукло дружење, али
са жаљењем констатује да је тога
у посљедње вријеме много мање.
Неумитни темпо цивилизације и
брзог живота, које је наметнуло
данашње вријеме, умногоме су
утицали и на ловачка дружења и
боравак у природи.
Видовићи су скоро увијек заједно у лову и то је, вели Стево, нешто што им представља посебно
задовољство.
- Драго ми је да су и млађа покољења наставили нашу породичну традицију и што се у
Видовићима ловачка пушка деценијама предаје у насљеђе - од прадједова, дједова, очева до синова,
унука...
У ЛУ "Соко", а посебно у својој
ловачкој секцији, сазнајемо, Стево
је годинама био предводник у великом броју акција. Доста је допринио изградњи ловачке куће на
ћувику изнад Јасенице, коју називају поносом овог села, али и овдашњих ловаца. Својевремено, као
главни лововођа у матичном удружењу посебно је био посвећен богатству ловишта и да се лов, како
каже, одвија у складу са ловном
етиком и законским прописима.
Осим лова, значајан дио времена посветио је и друштвеним
активностима. На привременом
раду у Аустрији провео је 11 година, а у Швајцарској скоро двије деценије. Био је активиста и
предсједник клуба наших радника "Свети Сава" у кантону Тићино.
- Уз помоћ наших људи успјели
смо да подигнемо цркву и оснујемо Дјечије културно-умјетничко
друштво - наводи Стево Видовић,
који мирне пензионерске дане проводи у родном крају, најчешће са
својим колегама ловцима.
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Организатор је имао веома
ефикасну екипу на терену,
али и коректни и спремни
такмичари, који су пратили
и слушали упутства која су
добили од судије, су на
крају допринијели веома
добром свеопштем
утиску саме манифестације

Ловно-кинолошки куп
Светог Хуберта "Меморијал Славко Јовичић"

К

инолошко удружење "Прим. др Зоран
Јањушевић" је крајем септембра уз сарадњу са Ловачким
удружењем "Фазан"
Добој први пут на
овим просторима организовало
Ловно кинолошки куп Светог Хуберта "Меморијал Славко Јовичић",
а све у част недавно преминулом
дугогодишњем члану удружења и
веома успјешном кинологу Славку
Јовичићу.
Домаћин је био Ловачко удружење "Фазан", а поред гостољубивости и лијепог амбијента
обезбиједио је и квалитетне, али захтјевне терене, богате природном
дивљачи, али и довољно фазанске
дивљачи из вјештачког узгоја, која
је била пуштана пред такмичаре како би имали што боље услове и што
више шанси да се прикажу у најбољем свјетлу.
За такмичење је било пријављено десет учесника са псима птичарима, а конкуренција је била врло
јака. Углавном се радило о квалитетним псима из Хрватске, Србије
те БиХ.
Такмичење се одвијало у једној
батерији, а кинолошки судија др
Ивица Бошковић из Хрватске је био
главни арбитар. Манифестација је
одобрена од стране Кинолошког савеза Републике Српске, а делегат у
име савеза је био Радован Мазалица, који је и предсједник Кинолошког савеза РС и међународни
кинолошки судија са огромним искуством. Манифестацију је својим
присуством увеличао генерални секретар Кинолошког савеза Бојан
Ченић. Организатор је имао веома
ефикасну екипу на терену, али и ко-

Фестивал
паса птичара
у граду на
три ријеке

ПЛАСМАН
редни број

водич име пса

раса

Елвир Велић
C-Lili od starog hrasta
NKD
Драган Маркуш
Njilma Von Gordibonas
NKD
Мирослав Вученовић
Šejn od Legeta
NKD
Милош Зорић
Sultan Step Haus Zorić
NKD
Енсар Међедовић Gordy Vom Buchennjalderen
NKD
Радослав Алаџић
Tref
Engleski seter
Андрија Блажевић
Pako Von Markhnjeld
NKD
Небојша Гајић
Kasper Von Haus Moravac
NKD
Дамир Гранула
Švaba
NKD

брoj
бодова пласман
80
74
65
64
61
58
56
51
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ректне и спремне такмичаре који су
пратили и слушали упутства добијена од судије и који су на крају дали одличан свеопшти утисак саме
манифестације.
Пехаре побједницима је даровало Кинолошко друштво Добој, а
њих је уручила супруга недавно
преминулог Славка Јовичића. За све
такмичаре су обезбијеђени каталози манифестације, фасикле, ловачка мајица, беџ манифестације, као и
ловачка чутурица са ликом Славка
Јовичића, по коме овај КУП и носи
име. Сви учесници су добили и паковања хране за псе од спонзора, а
додатна паковања хране за псе су
добили и најбоља три пласирана
водича, као и најудаљенији водич.
Пред сваког такмичара су пуштена по два фазана из вјештачког
узгоја са фазанерије "Баре", која је у
власништву ЛУ "Фазан" Добој, а који су били одличне кондиције. На
крају сагледавајућу све добро, али и
оно мање добро што су приказали,
судијски жири је изрангирао такмичаре и највише среће, знања и

ДОМАЋИ ПРЕДСТАВНИК
РАДОСЛАВ АЛАЏИЋ
ЗАУЗЕО ШЕСТО МЈЕСТО
умијећа је приказао водич Елвир
Велић из Сарајева са женком њемачког краткодлаког птичара, који
освојио највише бодова и тако постао први побједник овог купа. Вицешампион је постао Драган
Маркуш из Хрватске, такође са њемачким краткодлаким птичаром,
на треће мјесто се пласирао Мирослав Вученовић из Србије, такође са
њемачким краткодлаким птичаром. Једини представник домаћина
Радослав Алаџић са енглеским сетером, коме је ово прво учешће на
оваквом такмичењу, је заузео шесто
мјесто. Алаџић је показао врло добро познавање ловачке етике и добру презентацију са својим псом.
Будућност ловства уопште се
заснива на уској вези са кинологијом, а било који лов дивљачи је
незамислив без употребе ловачких паса па је, с тим у вези, потребно много веће ангажовање
свих ловачких удружења Српске
на развоју и унапређењу ловне
кинологије, а посебно на развијању што боље сарадње Ловачког и
Кинолошког савеза Републике
Српске, што треба да свима буде
крајњи циљ.
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Комерцијални лов у ЛУ "Гласинац"

Ловац
из Витеза
одстријелио
медвједа
и вепра
У протеклом периоду на обронцима Романије било је о
дстрела медвједа високотрофејне вриједности, јер
се на овом подручју годинама уназад посвећује
посебна пажња развоју ловног и комерцијалног лова

У

ловишту "Гласинац"
на Романијском платоу на чеки "Копито"
Иван Кафадар из Витеза одстријелио је
медвједа.

Овај прецизни ловац из свог
наоружања истог дана је био и још
једном прецизан па је одстријелио
и вепра. Срећан својим учинком
на гостовању код пријатеља у Сокоцу, Иван је изразио захвалност

домаћину на гостопримству и надасве посебном уживању у лову.
Овом посјетом успјешно је започео комерцијални лов.
Подсјећамо и у протеклом периоду на обронцима Романије било је одстрела медвједа
високотрофејне вриједности, јер
се на овом подручју годинама уназад посвећује посебна пажња развоју ловног и комерцијалног лова,
стога су резултати и видљиви.
Руководство ЛУ "Гласинац"
Соколац свакодневно ради на
унапређењу и изградњи ловнотехничких и ловно-узгојних објеката, те набавци опреме и
ловачког наоружања које служи
за коришћење ловцима који из
неких разлога не могу да понесу
своје наоружање за потребе комерцијалног лова.

СРЕЋНИ ЛОВАЦ
ЗАХВАЛИО ДОМАЋИНУ
НА ГОСТОПРИМСТВУ
Првог октобра отворен је лов
са ловачким псима гоничима на
незаштићену длакаву дивљач. До
сада је одстријељен значајан број
лисица и дивљих свиња.
Из соколачког удружења наводе да су задовољни ловним трофејима оствареним у протеклом
периоду и да ће и ова зимска сезона лова у потпуности оправдати
планиране активности.
Ловиште "Гласинац" којим газдује ЛУ "Гласинац" Соколац простире се на ловној површини
43.598 хектара и у ловишту се налазе основне врсте дивљачи - срнећа, медвјеђа, дивља свиња и
вук.
Располаже са двије комфорне
комерцијалне високе чеке за лов
високе дивљачи.
Из ЛУ "Гласинац" Соколац позивају заинтересоване ловце да
дођу, посјете ловиште и увјере се
у његову љепоту и богатство ловишта.

Секција "Брезици" ЛУ "Фазан" Добој

Одстрел вука идеална
најава за "Вучје дане"

Ловци секције "Брезици" Ловачког удружења "Фазан" Добој, током
посљедњег ловног викенда у октобру извршили су одстрел вука.
Ловачку срећу, али засигурно и
мирну руку, имао је Радомир Цвијановић коме је ово највећи ловачки
трофеј у ловној каријери. Међутим,
важно је нагласити да је одстријељени вук дио чопора од осам јединки
који је тог дана покренут на Озрену,

што је за ово релативно мало подручје засигурно бројност која је изнад подношљиве.
Иако ова чињеница иде у прилог
стабилности популација вука на
овом подручју, корисник ловишта
изражава забринутост за стање популација срнеће дивљачи и дивље
свиње. Ипак, наведени подаци су одличан повод за најаву 21. по реду манифестације "Вучији дани на

Озрену" који су планирани за фебруар 2022. године, те ЛУ "Фазан" Добој
већ сада позива заинтересоване ловце да на вријеме планирају учешће
на предстојећој ловно-туристичкој
манифестацији која због пандемије
вируса корона није одржана протекле године.
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Ловачко удружење
"Варда" Рудо

Усвојен
програм рада
за наредну
годину

Почетком октобра одржана је
редовна радна сједница Скупштине ЛУ "Варда" Рудо. Сједници
је присуствовао21 члан, пет чланова Управног одбора, предсједници комисија и радних тијела и
ловочувар.
Након утврђивања присуства
сједници, предсједник Скупштине Драган Павловић је подсјетио
да је сједница била заказана у мају, али је морала бити отказана
због пандемије корона вируса.
Сједница је одржана у великој сали Дома културе у Рудом уз поштовање свих прописаних мјера.
Чланови Скупштине су разматрали и усвојили записник са
претходне сједнице, затим извјештај о раду Управног одбора и
осталих органа и извјештај о финансијском пословању за 2020.
годину. У наставку сједнице усвојен је Програм рада за период
март 2021 - март 2022. године и
финансијски план за 2022. годину. Такође, извршено је верификовање Календара лова и ловних
дана у ловној 2021/2022. години.
Предсједник Удружења Срђан
Миковић апеловао је на ловачке
секције да буду активније и да на
састанцима буду предлагане активности које ће према њима водити Управни одбор. Напоменуто
је да је дана одржана сједница
Скупштине Ловачког савеза Републике Српске, као и сједница
Савјета регије Стара Херцеговина.
Такође, било је ријечи и о новој
Наредби о лову ловостајем заштићене дивљачи које је донијело ресорно Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. На
крају, могло се чути да су присутни веома задовољни како је отпочела јесења ловна сезона, а
посебно фондом дивљих свиња
које представљају најатрактивнију ловну дивљач за локалне
ловце.
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исто Алемпић из Костијерева је скоро
четири деценије
члан Ловачког удружења "Вукови са
Дрине" у Зворнику.
Љубав према лову и
природи пренио је и на своја
два сина - Драгомира и Миломира, док је старији син Радомир страствени риболовац.
Алемпићи су у ловачкој секцији Дрињача, али и матичном
ловачком удружењу међу најактивнијим члановима. Са пушком о рамену и са својим
љубимцима, псима гоничима,
стари ловац највише ловних
дана проводи у ловишту "Кожарице", посебно у предјелу
Дрињаче, Костијерева и Ђевања, али и ловачкој оази Гркиња,
гдје доминира четинарска шума са прелијепим стаблима бора и смреке.
У природи се, каже, одмара,
а "разговор" са животињама
представља му посебно задовољство. У богатој каријери, вели, највише је волио да се
надмудрује са зецом.
- У нашем крају некада их је
било доста, скоро у изобиљу
имали смо зечева. Данас, нажалост, није такво стање. Својевремено су се доста ловиле и
лисице, јер је био стимулисан
лов. За двије-три одстријељене
лисице ловци су имали бесплатну ловну карту - прича
Алемпић, који је и почасни члан
зворничког удружења.
Он каже да ловци чине доста да заштите племениту дивљач, поготово у зимско
вријеме. Подручје Удрча
и Костијерева је познато по значајном броју
дивљих свиња, које
су врло активне у

Породица Алемпић може
да послужи као примјер

Лове и
чувају
дивљач

Ристо Алемпић са својим синовима Драгомиром и
Миломиром предњачи у многим акцијама које се
организују у ЛУ "Вукови са Дрине" из Зворника

јесење дане, прије него што
почне берба кукуруза. Ловци, уз
овдашње мјештане, покушавају на разне начине да заштите
усјеве.

ством, а када је почињао ловачку каријеру, радио је као деминер у оружаним снагама БиХ.
Тада је резоновао да све евентуалне опасности, које произлазе
на радном мјесту, само у гори
може да заборави и да се опуЛОВ ИМ СЕ УВУКАО сти.
Лов и природа ушли су му
ПОД КОЖУ ДОК
СУ БИЛИ МАЛИ под кожу још док је био мали.
Сјећа се да је као седмогодишњи дјечак ишао са оцем и
Ристо са својим синовима, комшијама у лов, најчешће но
али и осталим колегама у ло- сећи ранац.
вачкој униформи, организује
- На почетку каријере преолов на дивље свиње, који, каже купација ми је био лов на ли
синаш домаћин, представља по- це и зеца, док посљедњих го
дина
себан ритуал за сваког највише ловим дивље свиње. У
ловца.
лов, обично, одлазимо групно.
Стари ловац је Отац је дуго година био предпоносан на своје сиводник наше друнове. Драгомир
жине, његова се
има 45 година,
ријеч слушала
бави се угои поштовала.
сти тељ Сигурно да нам
ј е

Повјерење
Драгомир Алемпић је четврти
мандат члан Управног одбора
ЛУ "Вукови са Дрине", што говори о повјерењу које има међу
својим колегама ловцима у секцији Дрињача, која броји више
од 40 ловаца.

лакше ловити кад смо у групи, а
и пријатније се осјећамо у природи - каже Драгомир, који је и
предсједник Скупштине ЛУ "Вукови са Дрине".
Његов млађи брат Миломир ловац је постао 2000. године. Специјалност су му дивље
свиње. Пошто се, како каже,
"истакао" у лову на "гараву дивљач", Миломир је убрзо изабран за ловочувара у
"Вуковима са Дрине". Свој посао, од почетка 2002. године, сазнајемо,
обавља
професионално и коректно, на
задовољство искрених и правих љубитеља лова и природе.
- Овај посао се мора вољети.
Ко не воли лов, не воли ни дивљач. Имам коректну сарадњу
са ловцима у све четири секције нашег друштва - казује Миломир и додаје да је све мање
криволова на простору зворничког ловачког удружења, захваљујући, између осталог, и
ефикасној ловочуварској служби.
- Сваки ловац треба да буде ловочувар и свако на свом
подручју гдје лови треба да
штити и брине о дивљачи како бисмо имали што богатије
ловиште - говори Миломир,
који је љубав према лову пренио и на свог деветогодишњег
сина Мирослава, који је
члан ловачког подмлатка ЛУ "Вукови
са Дрине".

Ловачка породица
- отац и два сина
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Акција набавке зечева је
важна за побољшање
генетике ове врсте дивљачи
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ
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Л

овачко удружење
"Вукови са Дрине" из
Зворника, у оквиру
сталних активности
обогаћивања фонда
дивљачи, набавило је
30 зечева и пустило
их у ловиште, на терен све четири
секције.
Ове године зворнички ловци су
набавили и пустили у природу и
320 фазана, што представља наставак вишегодишње праксе. За ове
двије акције издвојено је више од
10.000 конвертибилних марака.
Предсједник удружења Бранислав Мирковић каже да су ове акције резултат сталних активности да
се набавља, чува и храни дивљач како би имали што богатије ловиште.
- Посљедња акција набавке зечева је важна за побољшање генетике ове врсте дивљачи, јер,
примјетно је, у нашем ловишту посљедњих година имамо смањење
зечије популације - истиче Мирковић, подсјећајући да је због тога уведен и ловостај на зеца.Он каже да је
убацивање узгојених дивљих зечева у ловиште данас једини начин да
се подигне њихова бројност.
- Зечеви су здрави и у кондицији, а распоредили смо их по цијелом
ловишту, у свим секцијама нашег
удружења. Набавили смо полно зреле зечеве и вјерујемо да ће врло брзо бројно стање ове дивљачи у
ловишту бити повећано - рекао је
Мирковић.

У ловиште
стигло
30 зечева

Да би се заштитила племенита
врста дивљачи и обезбиједио њен
бонитет у ловишту, односно како би
се успоставио баланс дивљих животиња у природи, које су биле готово
истријебљене, услов за то је елиминисање штеточина у ловишту.
Највећи проблем су пси луталице, лисице и шакали, који чине значајну штету у ловишту, уништавају
легла дивљих животиња, хватајући

младе фазане, зечеве и срне, тако да
ће, наводе у зворничком удружењу,
овдашњи ловци морати више бити
ангажовани на уништавању ових
предатора.
- Наш основни циљ је да имамо
богато и контролисано ловиште,
довољно дивљачи која не узрокује
штету у њивама или воћњацима, да
градимо ловачке објекте који ће
олакшати ову улогу, те одвратимо

или елиминишемо све предаторе,
односно штеточине у ловишту - каже Мирковић.
У овом удружењу су обезбиједили значајне количине хране за прихрану дивљачи у зимском периоду.
Више од 15 тона кукуруза биће убачено у ловиште, а већ сада јесвих девет аутоматских хранилица пуно
хране. Зворнички ловци су ове године изградили 16 хранилишта за
срнећу дивљач, на прољеће планирају засијати и двије парцеле кукурузом и зоби, како би обезбиједили
храну, прије свега за дивље свиње,
које су све заступљеније у ловишту
"Млађевац".
- Имамо много разлога за задовољство, јер је ловиште све богатије.
То је основни циљ више од 320 наших чланова - закључује Мирковић.

специјалитете који су својствени
овом дугогодишњем угоститељу,
приуштили лијепо дружење.
Почетком новембра Божо је поново окупио своју дружину. Из
Зворника су на овај својеврсни скуп
стигли Мићо Ерић, Зоран Балорда
и Јован Шарац, из сусједног Челопека били су Драган Васиљевић и
Славко Драгић, са Куле Града до-

шао је Ибро Шехмехмедовић, из
Шетића је стигао Вајо Томић, из насеља Улице Неђо Остојић, а из Китовница Драго Крстић. Мехо
Хајдаревић и Амир Дедић стигли су
из Планинаца, села на превоју Црни врх, између Зворника и Тузле.
Да угођај буде потпун, потрудио се својим присуством и Бранислав Мирковић, предсједник ЛУ
"Вукови са Дрине" из Зворника.
- Срце ми је пуно кад сам са својим дугогодишњим пријатељима.
Све нас везује истинска љубав према лову и добром дружењу - прича,
са пуно узбуђења, Видовић, који је
и предсједник ловачке секције
Зворник, најбројније у ЛУ "Вукови
са Дрине" у Зворнику.
У више од двије и по деценије
ловачком стажу истицао се својим
радом на унапређењу ловства, посебно на плану заштите и узгоја дивљачи и изградњи ловно-узгојних
и ловно-техничких објеката.

ДРУЖЕЊЕ ЛОВАЦА
У ПРИОБАЉУ ДРИНЕ

Божо
окупио
своју
дружину
У приобаљу Дрине, посебно међу ловачком популацијом, име Боже Видовића из Малешића одмах
буди асоцијацију на човјека који воли друштво и чија је љубав према
лову и природи годинама проткана несебичним ангажовањем на заштити и чувању дивљачи.
Овај шездесетседмогодишњак

лов сматра истинским хобијем, који му пружа задовољство, јер, како
каже, са својим колегама, ловцима,
у природи, најбоље се осјећа.
Посљедњих седам година, откако је постао заслужни ловац, Божо редовно, једном годишње, у
свом некада познатом угоститељском објекту у Каракају, окупља
пријатеље, ловце, да би, уз ловачке

ВИШЕ ОД 15.000
ТОНА ХРАНЕ БИЋЕ
УНЕСЕНО У ЛОВИШТЕ

20 октобар/новембар 2021.

У оквиру тродневног
дружења, гостима је
уприличен одличан лов
дивље свиње, те обилазак
културних и природних
вриједности општине
Котор Варош, али и добро
дружење уз традиционалну
кухињу и музику

Л

овачко удружење
"Трофеј" Котор Варош било је домаћин
тродневног дружења ловаца из Македоније,
Србије,
Хрватске и БиХ, традиционално названог "EX-YU братски лов".
Ова необична ловачка манифестација, која већ има традиционалан карактер, окупља ловце из
Ђевђелије, Кавадараца, Славонског
Брода, Аранђеловца, Пирота, Београда и Котор Вароша, одржава се
осму годину заредом, обезбјеђујући
учесницима непроцјењиву размјену искустава у области ловства, али
и одлично дружење и упознавање
различитих традиција. Учесници
очекују скоро придруживање ловаца уз Словеније и Црне Горе, када би
и манифестација у потпуности
оправдала свој назив.

Ловачко удружење "Трофеј" Котор Варош
домаћин занимљивог догађаја

Братски лов окупио
ловце из бивше Југе

овај веома кратак период успјело да
успостави ефикасан систем чувања
ловишта, те инвестира заиста вели-

ка средства у изградњу ловних објеката и техничку опремљеност ловишта, која осигурава успјешно
спровођење свих неопходних газдинских мјера.
У оквиру тродневног дружења,
гостима је уприличен одличан лов
дивље свиње, те обилазак културних и природних вриједности општине Котор Варош, али и добро
дружење уз традиционалну кухињу
и музику. Препуни утисака са овогодишњег новембарског боравка у
осунчаној Котор Вароши, уз размјену поклона учесници су се срдачно
поздравили до новог сусрета сљедеће године.

дружимо - казао је Видић.
Предсједник Скупштине општине Брод Александар Крушкоњић, истакао је да је бродско
ловачко удружење једно од најорганизованијих у регији, да окупља
значајан број чланова посвећених
узгоју и заштити дивљачи која је
опште добро.

- Општина стоји на располагању овом удружењу. Подржали смо
и неке њихове раније активности,
а подршка неће изостати ни овај
пут у њиховој намјери да наставе
традицију овог лијепог дружења.
Начелник општине је недвосмислено обећао помоћ јер ловци то
заслужују - казао је Крушкоњић.

ЛУ "ТРОФЕЈ"
ЗА ПОЛА ГОДИНЕ
УРАДИЛО СЈАЈАН ПОСАО

Поред одличног гостопримства
у Котор Варошу, гости су имали прилику и да се увјере у квалитет ловишта "Котор Варош", и то прије свега
кроз природне услове у ловишту, затим богатство дивљачи, те изграђену ловну инфраструктуру.
Овај податак посебно задивљује уз чињеницу да овогодишњи до-

маћин, Ловачко удружење "Трофеј"
Котор Варош газдује ловиштем тек
нешто више од пола године, те је за

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ВУЧЈАК" БРОД

Забава у фебруару

Након прошлогодишње паузе,
ловачко удружење "Вучјак" идуће
године планира организовање ловачке забаве, што представља и
својеврсно крунисање завршетка
сезоне. Овим поводом одржан је
састанак руководства општине и
чланова управног одбора удружења.
Саговорници су се усагласили
да се забава одржи у свадбеном салону "Видић петрол" у фебруару
идуће године, а тачан датум одредиће Управни одбор удружења након консултација са ловцима из
окружења.
Први човјек бродског удруже-

ња, Марко Видић, објашњава да
имају намјеру на забави угостити
и ловце из других општина. Истиче да ће након консултација са сусједним удружењима бити
одређен датум бродске забаве.
- Руководство општине је исказало безрезервну подршку да
организујемо ову лијепу манифестацију на коју су, поред ловаца и
њихових породица, добро дошли
и сви заинтересовани грађани. Цијена улазнице, која укључује комплетан мени, остаје на ранијем
нивоу од 35 КМ по особи. Биће ово
прилика да сумирамо резултате
нашег рада, да се провеселимо и

октобар/новембар 2021.

Капитални примјерци дивљих
свиња у регији Бирач
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Горан Видаковић
са одстријељеним
вепром капиталцем

У Церској одстријељен вепар од 213 килограма

Грдосија од
230 килограма

У актуелној ловној
сезони у регији Бирач
одстријељено је неколико
дивљих свиња чија тежина
премашује 200 килограма
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

У

ловној регији Бирач
у пуном јеку је сезона
лова на дивље свиње. Са терена, готово
сваког викенда, стижу информације о
успјешном лову на "гараве" животиње.
Чланови ЛУ "Чауш" из Братунца Миодраг Крнетић и Бранко
Ерић одстријелили су дивљу свињу тешку око 200 килограма у мјесту Буљин у околини Кравице.
Трофејни примјерак је оно о чему
сваки ловац машта, а како су објаснили, трофеј дивље свиње се рачуна по дужини кљова.
- Ови примјерци од 200 килограма су жеља сваког ловца. Могу
бити јако опасни уколико рањена
свиња крене према ловцу. Овај
примјерак је погођен са два метка
и тек сада иде процјена трофеја -

рекао нам је Крнетић, који је одстријелио дивљу свињу.
Ловна сезона се успјешно одвија и на подручју којим газдује ЛУ
"Игришта" из Власенице. Вепар тежак 212 килограма, током новембра, "пао" је у Церској, гдје дјелује
истоимена ловна секција. Срећне
руке био је Мурат Авдић, дугогодишњи ловац из овог насеља.
Капитални примјерак дивље
свиње одстријелио је и Видосав
Ковачевић, ловац из Власенице. На
локалитету Козија Раван, у секцији Грабовица, популарни ловац
Доле у редовном недјељном лову,

Ловци Миодраг Крнетић
и Бранко Ерић имали
су успјешан улов

са својом групом "Седрица", дошао
је до вриједног трофеја. Тежина
одстријељеног вепра премашује
200 килограма.

ВИДАКОВИЋ
ПОГОДИО СА
УДАЉЕНОСТИ
ОД 120 МЕТАРА
- Ово су, нема сумње, два највећа трофеја у актуелној ловној сезони - каже Марко Тодоровић,
предсједник ЛУ "Игришта", додајући да је власенички плато препо-

знатљив по дивљим свињама.
- У нашем ловишту, које се простире на 23.000 хектара, има доста
свињске дивљачи. У протеклом
дијелу ловне сезоне нисмо имали
никаквих проблема са болестима
код одстријељених примјерака дивљих свиња, прије свега кад је ријеч о трихинели - истиче
Тодоровић.
Према његовим ријечима, годишњим планом је предвиђен одстрел 45 комада дивљих свиња, а
сезона лова траје од 10. октобра до
15. јануара, с тим што ће се од нове године лов одвијати без керова.
Добар улов дивљих свиња забиљежен је и у ловишту "Млађевац", којим газдује ЛУ "Вукови са
Дрине" из Зворника. Горан Видаковић, из Грбаваца, члан ловачке
секције Петковци, уловио је на
Обртку изнад Китовница дивљег
вепра тешког око 230 килограма,
што је улов какав се скоро не памти у овом крају.
- Никада нисам видио или чуо
да је неко на овом нашем подручју
уловио овако великог дивљег вепра - каже Видаковић, објашњавајући да је у лову било двадесетак
ловаца, чланова ЛУ "Вукови са
Дрине", прије свега из секција Петковци и Дрињача.
Он каже да су ловачки пси нањушили дивљег вепра и потјерали га у његовом правцу. Са
удаљености од око 120 метара, Видаковић је био прецизан.
- На срећу, био сам мирне руке,
погодио сам гдје је требало - открива Видаковић како је дошао до
вриједног трофеја, додајући да су
се овом улову обрадовали и остали ловци који су тог дана били на
омиљеној локацији за лов.

