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Чланови Скупштине Ловачког савеза Републике Српске засједали у Сокоцу

Упућена иницијатива
за доношење новог
закона о ловству

Чланови комисије
Ловачког савеза били су у
Министарству
пољопривреде, шумарства
и водопривреде на
усаглашавању текста
измјена те ће у наредном
периоду услиједити и јавна
расправа, с обзиром на то
да се ради о озбиљном
крунском акту који мора
проћи одређену процедуру

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачки савез Републике Српске никад није био
масовнији и јединственији, као што је
то сада, поручено је
са редовне, 25. сједнице Скупштине
кровне организације ловаца Српске,
одржане 16. априла у Сокоцу.
У десет регија заступљено је 80
ловачких удружења, 17 шумских газдинстава, два национална парка и

једна привредна организација. Са
близу 25.000 чланова Ловачки савез
је, наглашено је, најбоља организација кад је у питању невладин сектор у Српској.
Сједници је предсједавао предсједник Скупштине Дарко Ћулум, а
пред делегатима се нашло девет тачака дневног реда, међу којима су
били извјештај о раду ЛСРС, његових органа и тијела, затим извјештај
о финансијском пословању у прошлој години те приједлог финансијског плана за 2022. годину.
Међу гостима сједнице Скуп-

штине била је и Миланка Јовановић
из Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске. У центру овог јубиларног
засједања
нашла
се
информација комисије ЛСРС о приједлогу измјене Закона о ловству у
Републици Српској, као и приједлог
измјене Статута Ловачког савеза. Са
сједнице је упућена иницијатива
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Влади
Српске за доношење новог закона о
ловству.
Предсједник савеза Саво Минић,
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ЛОВАЧКЕ
НОВИНЕ

промјена
у
другим законским и подзаконским актима.

Ми смо
од наших
чланица добили низ приједлога и сугестија да би на још
квалитетнији начин била уређена
област ловства. Све оно што је упу-

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

подсјетио је да је област ловства била уређена Законом из 2009. који је
претрпио одређене промјене 2013.
године, али да је од тада, како је рекао, прошао један значајан период те
да је дошло до низа активности и

Ловачки савез остварио је у 2021. години приходе од 767.308,16 КМ или за
9,33 одсто више од планираног износа. Поред оствареног прихода из
основне дјелатности од 428.524,59 КМ, савез је имао и приходе дозначене
од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске у износу од 130.000 КМ, затим Јавног предузећа "Шуме Републике
Српске" од 22.500 КМ. Приходи од полагања ловачких испита у 2021. години износе 79.191,56 КМ, а остварен је и приход од наплате породиљског
боловања раднице од 4.129,35 КМ. Пренесена средства из 2020. године износила су 102.962,66 КМ. Истовремено расходи су у прошлој години износили 574.505,50 КМ. Остварена разлика прихода над расходима у 2021.
години је 192.803 КМ.

На сједници Скупштине било је
ријечи и о "Ловачким новинама",
гласилу Ловачког савеза Републике Српске.
- Чекамо да буду комплетирани
извјештаји од наших чланица у
којем броју, облику и формату
ћемо штампати "Ловачке новине". У догледно вријеме, кад добијемо од наших ловачких
удружења и свих чланица савеза комплетну информацију, донијећемо одлуку у вези са
"Ловачким новинама" - појаснио
је Саво Минић.
Од почетка 2020. године, појавом епидемије вируса корона,
"Ловачке новине" припремају се
у електронском облику и објављују на сајту Ловачког савеза
Републике Српске.

ћено у стручну службу, што се чуло
на терену, али и на сједницама
Управног одбора ЛСРС и на овом засједању Скупштине, дакле све што је
предмет било какве проблематике
и потребе за законодавним уређењем ловства у Републици Српској,
биће обухваћено будућим законом рекао је Минић, додајући да су чланови комисије Ловачког савеза били
у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на усаглашавању текста измјена те да ће у
наредном периоду услиједити и јавна расправа, с обзиром на то да се ради о озбиљном крунском акту који
мора проћи одређену процедуру.
У наставку сједнице за говорницом се појавило неколико делегата.
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Посебно је указано на експанзију
штете од дивљачи на путевима Српске и посљедицама које с тим у вези
имају корисници ловишта. Како је
речено, ловачка удружења и све чланице савеза плаћају знатан новац за
штету на саобраћајницама од дивљачи, која је на прошлогодишњем
нивоу износила 440.000 марака!
- Долазимо у ситуацију да су нам
озбиљно угрожена ловачка удружења, у смислу нормалног функционисања и сервисирања својих обавеза рекао је Минић те најавио да ће, у сарадњи са ресорним министарством,
разговарати о могућности проналажења додатних средстава за рјешавање штете од дивљачи у саобраћају,
гдје у појединим чланицама и ловачким удружењима имају велике проблеме.
Делегат из Лакташа Вукашин
Војиновић, који је и предсједник ЛУ

ИЗМЈЕНЕ
СТАТУТА САВЕЗА
Двотрећинском већином присутних делегата усвојен је приједлог о измјенама Статута ЛСРС.
Члан 17. Статута се мијења и гласи:
"Мандат изабраног предсједника
савеза траје четири године и
исто лице може бити поново
изабрано на ову дужност".
Члан 41. Статута се мијења и
гласи:
"Предсједника савеза бира Скупштина савеза из реда чланова
савеза на мандатни период од
четири године и исто лице може бити поново изабрано на
ову дужност".

"Козара", истакао је да је само за годину дана ово ловачко удружење исплатило више од 50.000 КМ на име
штете причињене од стране дивљачи у саобраћају, додајући да су истовремено утужени за чак 75.000 КМ.

ШТЕТА ОД
ДИВЉАЧИ У
САОБРАЋАЈУ УГРОЖАВА
РАД УДРУЖЕЊА
- Ако се овако настави, имаће велике проблеме, не само наше удружење, него и многа друга у
Републици Српској - да нам буду
блокирани рачуни и да нећемо моћи да функционишемо - истакао је
Војиновић.
Он се осврнуо и на све већу заступљеност шакала у том дијелу Републике Српске, наводећи да су
ловци "Козаре", само у периоду од 13
мјесеци одстријелили 84 комада.
Млађен Голић из ЛУ "Игришта"
у Власеници заложио се за либерализацију услова, када су у питању
ловочувари, у смислу да не буде
ограничења у погледу стручне спреме. Износећи искуства из свог матичног удружења, навео је да лица

ИЗУЗЕТНА
САРАДЊА
СА ВЛАДОМ
Предсједник савеза Саво Минић изразио је задовољство јубиларним,
25. засједањем Скупштине ловаца
Републике Српске те нагласио да
ресорно министарство и Влада Српске имају изузетно разумијевање за
ловце и средства која су им потребна за функционисање.
- Морамо оправдати повјерење које
нам је дала држава, прије свега својим понашањем, одијевањем, односом према природи, дивљачи и
људима - подвукао је Минић.
На другој страни, каже, ловци имају
обавезу према Влади Српске и ресорном министарству, али и грађанима Републике Српске.
- Повјерење које нам је дала Влада
Републике Српске да носимо оружје
и газдујемо природним богатством
треба да оправдамо на најбољи начин тако што ћемо бити домаћини
према ловишту и коректни према
колегама ловцима - истакао је Минић.

која имају завршену средњу шумарску школу неће да буду ловочувари.
Вршилац дужности директора
Националног парка "Козара" Божидар Николетић сматра да национални паркови треба да имају свог
представника у Управном одбору
Ловачког савеза.
- Као јавне установе, чланице Ловачког савеза, управљамо посебним
ловиштем и сматрамо да би неко од
наших представника требало да буде члан Управног одбора ове организације - рекао је Николетић те да
су с тим у вези предали захтјев стручној служби савеза.
Нагласио је да Ловачки савез мора узети више учешћа у контролисању рада ловачких удружења, јер
веома често, како је рекао, због дугогодишњег и бахатог руковођења,
чланови постају таоци неколицине
привилегованих.
Говорећи о штети која настаје на
путевима усљед присуства дивљачи,
Николетић је рекао да кроз Национални парк и ловиште "Козара" пролази регионални пут Р-477 те да су се
обратили предузећу "Путеви Републике Српске" за постављање саобраћајног знака који би опомињао
возаче на присуство и кретање дивљачи. Међутим, до тога још није дошло, јер им из овог предузећа траже
да доставе информацију о броју саобраћајних несрећа у којима је учествовала дивљач, а којих у
међувремену до сада није било.
- Не можемо добити саобраћајни
знак док се не деси нека несрећа коју је проузроковала дивљач - истакао
је Николетић.
На сједници је било ријечи и о
будућем информационом систему
Ловачког савеза. Како је речено, његова имплементација се очекује у току маја ове године.
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Делегација Ловачког савеза одала пошту Милану Мићевићу,
једном од оснивача Ловачке организације Републике Српске
Представници ЛСРС положили
цвијеће на гроб великог пријатеља

Зато се, нагласио је Драшковић, такав човјек једноставно не
може заборавити и ловци ће га се
с посебним пијететом увијек сјећати.
- То показујемо и сада када смо
дошли да му одамо помен и сјетимо се свих наших заједничких дружења и лијепих тренутака које
нам је подарио - рекао је Драшковић и додао да су посебна сјећања
на 1994. годину када је Мићевић,
заједно са својим сарадницима, у
Бијељини, одржао Оснивачку
скупштину ЛСРС.

МИЋЕВИЋ
11 ГОДИНА БИО
СЕКРЕТАР ЛСРС

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Д

елегација Ловачког
савеза Републике
Српске посјетила је
у суботу, 16. априла
гробно мјесто Милана
Мићевића
одајући дужну пошту и помен једном од оснивача
ЛСРС и дугогодишњем секретару
Ловачке организације Српске.
У делегацији која је након сједнице Скупштине Ловачког савеза
Републике Српске, одржане у Сокоцу, положила вијенац од свјежег
цвијећа и запалила свијеће на вјечном почивалишту Милана Мићевића, били су потпредсједник
ЛСРС Стеван Драшковић, генерални секретар Живојин Лазић, затим
секретари Савеза у ранијим мандатима Драган Павловић и Влајко
Илић, као и Мирослав Ковачевић
из Шумског газдинства Вишеград.
Садашње и некадашње функционере овог савеза код споменика свог оца, на градском гробљу у
Сокоцу, дочекали су син и кћерка
покојног Мићевића, који је преминуо у јануару 2014. године.
Драшковић каже да овим чином Ловачки савез жели да искаже своје поштовање према човјеку
који је дао немјерљив допринос
развоју ловства Српске.
- Данас се налазимо на мјесту
вјечног почивалишта Милана Мићевића, оснивача Ловачког савеза Републике Српске, а потом и
дугогодишњег секретара наше ловачке организације, доајена ловства
у бившој БиХ и Републици Српској,
чији је немјерљив значај у развоју и

Човјек који
се не може
заборавити
Мићевић је дао немјерљив допринос развоју и
популаризацији ловства у Српској од 1994. године,
када је заједно са својим сарадницима у Бијељини
одржао Оснивачку скупштину ЛСРС

популаризацији ловства у Српској и
који је аутор бројних научних књига

из којих данас уче наши млади ловци - истакао је Драшковић.

Од тада је почео да расте Ловачки савез, заједно са Републиком Српском, а потом почињу да се
установљавају ловишта и заживљава рад ловачких удружења широм Републике Српске.
- И ево, данас се налазимо на
једној стази успјеха Ловачког савеза Српске и свих наших удружења, што говори о непрекидном
раду, а чији је зачетник управо
био Милан Мићевић - истакао је
Драшковић.
Након оснивања ЛСРС, на мјесту његовог секретара Мићевић је
био од 1995. до 2006. године. Као
дипломирани инжењер шумарства
радио је и у Шумском газдинству
"Соколац" и "Српским шумама"
обављајући одговорне дужности.
Породица Милана Мићевића
исказала је захвалност представницима Ловачког савеза на овом
гесту пажње и што, послије толико година од његове смрти, нису
заборавили свог дугогодишњег
пријатеља и сарадника.

Делегација ЛСРС са сином и кћерком покојног Мићевића

8 фебруар/март 2022.

Двокуглара "МП-221
артемида" базира се на
сачменој положари ИЖ
МП-43, а цијеви
регулатором подешава
сам ловац
ПИШЕ: ДРАШКО ДРАГОСАВЉЕВИЋ

ddragosavljevic@gmail.com

A

сортиман ловачких
сачмарица познатог
руског произвођача
"Бајкал" покрива све
типове - једноцијевне, двоцијевне, бокерице или положаре, пумпарице,
као и полуаутоматске сачмарице.
"Бајкал" такође производи солидне ожлијебљене једнометке,
експрес бок или положене двокугларе, као и комбиноване пушке.
Попут свих великих свјетских
произвођача спортског оружја и
"Бајкал" користи провјерене врхунске челике, најсавременије машине и технолошке процесе, тако
да су сви њихови производи робусни и дуговјечни. Међутим, пресудан адут их посебно издваја на
тржишту - "Бајкал" оружје одавно
је препознато кроз чињеницу да
доноси више квалитета од цијене
у поређењу са осталим брендовима.
То је суштина и руске двокугларе "бајкал МП221 артемида",
намијењене ловцима старог кова,
онима који више цијене витешке
традиционалне двокугларе са положеним цијевима од обртно-чепних карабина. Инжењери фирме
"Бајкал" двокуглару "МП-221 артемида" базирали су на сачмарици
положених цијеви ИЖ МП-43 са
којом дијели идентично брављење преко два доња "Purdey" кључа.
Уводећи "артемиду" (Артемида је у античкој митологији богиња лова, дивљине и заштитница
дивљачи) руски произвођач изашао је у сусрет купцима плићег џепа који желе да набаве класичну
бок двокуглару преламачу, али по
много прихватљивијој цијени у
поређењу са, на примјер, моделима њемачке куће "Хеyм". "Артемида", за разлику од скупоцјених
аустријских и ње-

мачких модела, комбинује традиционалну конструкцију и положене цијеви са примјеном
једноставног, али иновативног
регулационог механизма за усаглашавање цијеви, односно ректификацију механичких нишана.
Овај патентирани механизам
омогућава упуцавање и фино подешавање тачке поготка за различите типове и лаборације
муниције.
Наиме, фабричко упуцавање
комбинованих пушака и двокуглара је скуп и дуг посао који најчешће
обављају висококвалификовани,
најискуснији мајстори. "Бајкал" је
максимално упростио и појефтинио производњу и цијену коштања
двокугларе "артемида" предвидјевши да према жељи, уз помоћ
поменутог склопа за подешавање,
оружје упуца сам купац.
Двокуглара "артемида" посједује подесиве класичне отворене
нишане, као и нарочити регулациони завртањ лоциран између цијеви са доње стране чијим се
ангажовањем према датом упутству погоци обје цијеви усаглашавају, то јест доводе у исту тачку на
жељеном домету са изабраном лаборацијом муниције.

Руска двокуглара
"артемида" пружа поузданост и
квалитет по ниској цијени

Богиња
лова из
руских
степа
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.30-06 S и .45-70 Government. Маса пушке креће се од 3,3 до 3,5 кг.
Пушка коју смо

Технички подаци
Ду жи на ци је ви: 60 цм
Ка ли бри: .308 W, .30-06 S
и .45-70 Go vernment
Оба ра чи: два
Ма са: 3,3 до 3,5 кг

Предвиђено је да се подешавање изводи у три тачке: мушица
је подесива по висини, задњи нишан по правцу, док се регулационим механизмом помјера десна
цијев.
Мушица се по висини подешава одвртањем уз помоћ подесних
клијешта. Задњи нишан се по
правцу подешава предвиђеним
завртњем. Тачка поготка десне
цијеви подешава се ангажовањем
регулационог "точкића" смјештеног испред пређице за ремник са
доње стране, што се обавља подесним алатом. Иако је регулатор
тачке поготка уведен ради појефтињења и поједностављења производње, у пракси се ово рјешење
показало као робусно и поуздано.
Један број домаћих ловаца, који
лове двокугларом "артемида",
жале се на непрецизност, а приликом пуцања другог метка помјерају тачку нишањења, на тај
начин исправљајући фабричку
неусаглашеност цијеви. Али за
овако нешто нема потребе - довољно је одвојити мало времена
и регулатором подесити цијеви у
сагласју са врстом муниције којом
се лови.
Дужина цијеви "артемиде" износи 600 мм, а калибри су: .308 W,

имали у рукама била је у калибру
.30-06. Са отвореним механичким
нишанима, на удаљености од 50
метара, без икаквих проблема је
могуће постићи групе од 10 центиметара са муницијом Fiocchi
.30-06 ФН (Freccia Nera - црна
стријела) масе 180 грена (11,7
грама).
Кундак и поткундак израђени су од буковине (мада постоји и ораховина као опција) и
финиширани уљем. Чекирање
полупиштољског ру ко хва та и
поткундака је изведено сасвим
задовољавајуће, чак и боље него
што бисте очекивали од оружја
овог цјеновног ранга, тако да је
хват чврст и удобан. Иако неким
ловцима неће одговарати дужина кундака (притужбе се углавном односе на кратак кундак,
што за посљедицу има нешто јачи трзај), пушка уз мало привикавања природно и лако налијеже у
згиб рамена. Проблем кратког
кундака се лако рјешава монтирањем дужег поткова/амортизера.

ПОУЗДАНО
БРАВЉЕЊЕ СА МП-43
ПРЕКО ДВА
ДОЊА КЉУЧА
На новијим моделима отворени нишани замијењени су пикатини шином. Систем окидања је
са два обарача, док је класична
кочница смјештена на врату кундака. "Артемида" се лако расклапа
ради транспорта.
"Артемида" посједује класичне извлакаче и без икаквих проблема се препуњава чак и послије
двадесет узастопно испаљених
метака. Ипак, штета је што нема
ејекторе јер вјерујемо да би је много више ловаца озбиљно размотрило. Ловци се такође жале и на
нешто тврђу полугу за преламање,
али то се ни у ком случају не може
сматрати пропустом произвођача
јер су и код најскупљих преламача полуге у почетку нешто тврђе, док
се не разраде. Без обзира на све,
"Артемида" је права радна пушка
- квалитетно направљена, издржљива и поуздана, а због више
него прихватљиве цијене многи
ловци јој опраштају ситне недостатке и поклањају пуно повјерење.

10 фебруар/март 2022.

фебруар/март 2022.

ПОЖАРИ ХАРАЈУ ОПШТИНОМ ШЕКОВИЋИ

Ловци се ухватили
у коштац са
ватреном
стихијом
Ловци у гашењу
ватрене стихије

Око 40 чланова ловачке секције Тишча
брзом интервенцијом локализовали пожар
који је 27. марта захватио подручје Бетња
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

П

ожари овог прољећа харају општином
Шековићи.
Само је крајем марта забиљежено седам пожара које су
изазвали мјештани приликом
сређивања својих њива. Сви пожари су, упркос потешкоћама
због конфигурације терена, локализовани и спријечене су веће
материјалне штете.
У гашењу ватрене стихије велики допринос дали
су и ловци, чланови ЛУ "Бишина"
из
Ше ко ви ћа.
Према ријечима

Пожар пријетио да
захват шумски комплекс

Будимира Комленовића,
главног лововође у овом
удружењу, око 40 чланова ловачке секције Тишча учествовало је у гашењу пожара који је 27.
марта захватио предио Бетња, на
правцу према селу Трново, седам
километара удаљеном од општинског центра.

ОПШТИНА
ШЕКОВИЋИ НЕМА
ВАТРОГАСНО ВОЗИЛО
- Били смо у редовној акцији
прољећног пребројавања дивљачи када се око поднева чуо гласан
апел локалних мјештана да је дошло до пожара. У једном тренутку пожарна линија је била дуга
300 до 400 метара. Ватрена стихија је пријетила да захвати
шумски комплекс

од око 60 до 70 хектара са изузетно квалитетним дрвним сортиментом. Буквално, десетине
минута су нас дијелиле од катастрофалних посљедица - казује
Комленовић, иначе успјешни
привредник и добар познавалац
дрвне индустрије.
Захваљујући брзој интервенцији ловаца пожар је локализован у посљедњем тренутку и
спријечена огромна штета како
на дрвној маси тако и на станишту великог броја дивљачи.
- Имали смо срећу да
се у близини нала-
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зио базен, односно вјештачко језерце, из кога је локално становништво наводњавало засаде
љешника, који су подигнути на
овом подручју. У канте, које су коришћене за брање љешника, сипали смо воду и тако гасили
пожар. Борба са ватреном стихијом је трајала скоро три сата наводи Комленовић.
Он каже да је подручје Бетња изузетно квалитетно ловиште,
богато прије свега
дивљим свињама,
али и срнећом дивљачи. Ватрена
стихија је пријетила да, поред огромног
шумског
комплекса, уништи
и природна станишта дивљачи.
- Огромна би штета била да није на вријеме угашен овај пожар.
Спасили смо природу нашег
омиљеног подручја у коме ловимо - наглашава Комленовић.
Иначе, пожари представљају
велики проблем за ову сиромашну општину. Само у прошлој години штета од пожара износила
је око 500.000 КМ.
Начелник општине Шековићи Миладин Лазић изјавио је да
ова локална заједница нема ватрогасну јединицу, нити возило
помоћу којег би гасили пожаре
те апеловао на надлежне институције и ватрогасна друштва из
сусједних општина да уколико
посједују ватрогасно возило које
могу да донирају поклоне га овој
општини на чему би им били неизмјерно захвални.
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Послије двије године
паузе добојски ловци су
се окупили заједно са
својим гостима из околних
удружења, те наставили
традицију која је
накратко била прекинута
због пандемије
ПИШЕ: ВОЈО СТЈЕПАНОВИЋ

lovacken@gmail.com

П

осљедње суботе у
фебруару одржана
је 21. по реду ловнотуристичка манифестација "Вучији
дани на Озрену",
након двогодишње паузе изазване
пандемијом вируса корона.
Окупила је око 400 ловаца из
Добоја и сусједних ловачких удружења, а завршена је без трофеја.
Ловачко удружење "Фазан" било је
организатор, а генерални покровитељ Градска управа Добоја. Временске прилике и снијег који је
претходне ноћи прекрио озренске
висове нису погодовали лову на
европског топ предатора, али су
створили угодан осјећај за боравак на планини.
Предсједник "Фазана" Ведран
Божичковић рекао је да вукови,
иако уочени у ранијем периоду,
нису устријељени, као и да је задовољан што је манифестација прошла без инцидента.
Међу учесницима 21. манифестације "Вучији дани на Озрену" једина жена била је Лидија
Тадић из Загреба, која је рекла
новинарима да јој је ово прва хајка на вука, као и прво учешће у
лову на овим просторима. Иако
иза себе има одстријељеног вепра, Тадићева као приоритет
оваквих манифестација наводи
дружење и уживање у природи и
природним богатствима којима
Озрен обилује.
Добро Нарић из Подновља нагласио је да се ловом бави већ 38
година, током којих није био у
прилици да одстријели вука, али
да је више ловачке среће имао са
другим предаторима, од којих је по
лукавству и тежини да се уочи издвојио шакала.
Фадил Ћостовић из Придјела
рекао је да редовно учествује у хајци на вука, са које се враћа без трофеја, да је задовољан овогодишњом
организацијом, као и временским
условима и снијегом.
Иначе, од прве манифестације, која је одржана 2000. године,
одстријељено је девет вукова,
првенствено с циљем да се одржи равнотежа у природи, с обзиром на то да повећање броја овог

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ФАЗАН" ДОБОЈ ОБНОВИЛО
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ЛОВАЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Ловци поново
ловили вукове
и шакале

предатора утиче на популацију
друге дивљачи.
За несебичну помоћ овогодишњој организацији захвалнице су
уручене посланику у Представничком дому Парламента БиХ
Обрену Петровићу, начелнику Полицијске управе Добој Слободану
Радинковићу и градоначелнику
Добоја Борису Јеринићу.

Јеринић, који је члан Ловачког
удружења "Фазан", рекао је да је
ова ловно-туристичка манифестација препозната и ван граница
БиХ захваљујући природним љепотама овог краја.
Признање "Вучар" постхумно
је уручено истакнутом добојском
ловцу Славку Јовичићу, који је на
хајци одржаној 2020. године од-
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тора. Он је рекао да је ова манифестација постала препознатљива и да ће се сваке
године на Липи окупљати
ловци у много већем броју.

У ХАЈЦИ НА ВУКА
УЧЕСТВОВАЛА
И ЈЕДНА ДАМА

стријелио једног вука.
Двије седмице прије вучијаде,
на подручју ловног ревира Вучијак, одржана је трећа по реду ловна манифестација "Шакалијада на
Липи". Због активних мјера заштите од вируса корона, овогодишња шакалијада имала је интерни
карактер, а учествовало је око 350
ловаца. Највећи број учесника био
је из редова ЛУ "Фазан", које је и
организовало овакав начин лова
на предатора.
Божичковић је одао признање
ловачким секцијама Подновље и
Ритешић за добру организацију
акције смањења бројности преда-

У акцији смањења бројности
предатора одстријељена су три
шакала, једна лисица и једна куна бјелица. Неколико шакала је
рањено, али нису пронађени.
Својим присуством, акцију је увеличао и предсједник Ловачког
савеза Републике Српске Саво
Минић, који је оцијенио успјешним лов на шакала, истакавши
важност ових акција. Минић је
указао на експанзију и пустошење ловишта од шакала. Истакао
је чињеницу да је савез, уз сагласност ресорног министарства,
правилником дозволио излов
шакала на основу ловне карте, те
да се не мора као раније издавати
дозвола.
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Вриједни ловци из Челопека код Зворника

Граде ловне објекте
и брину се о дивљачи

У посљедњих годину дана
направили смо три чеке, за
чију градњу смо материјал
обезбиједили уз помоћ
наших ловаца и матичног
удружења са којим имамо
веома плодну сарадњу
- каже предсједник ловачке
секције Станислав Ерић
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачка секција "Челопек" једна је од
најактивнијих у ЛУ
"Вукови са Дрине" из
Зворника. Тренутно
броји више од 40
чланова различитог старосног доба,
у ловишту у којем обитава разноврсна дивљач, о којој овдашњи ловци
воде бригу подизањем бројних ловно-техничких и ловно-узгојних објеката.
Предсједник секције од марта
прошле године је Станислав Ерић,
један од најискуснијих ловаца, са више од три и по деценије ловачког
стажа.
- У протеклом периоду доста пажње посветили смо заштити дивљачи. У нашем ловишту највише је
присутно фазанске, срнеће и зечије
дивљачи. У посљедње вријеме имамо и знатну популацију дивљих
свиња, које се лове на начин који одреди наше матично удружење. У
прошлој сезони смо изнијели тону
кукуруза и 50 килограма соли за
прихрану срнеће дивљачи. У ловиште смо поставили и аутоматску
хранилицу са видео-надзором - рекао нам је Ерић, у ловачким водама
познат по надимку Биба.
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 посљедњих годину дана направили смо три, за чију
градњу смо материјал
обезбиједили уз помоћ
наших ловаца и матич-

Акција на уништавању
предатора у ловишту

ног удружења са којим имамо веома
плодну сарадњу - истиче Ерић, посебно наглашавајући допринос
предсједника зворничких ловаца
Бранислава Мирковића, који је годинама на челу "Вукова са Дрине" и
о коме, како каже, ловци имају најљепше мишљење.
Ловачка секција Челопек има
успјешну сарадњу са ловцима из
Глушаца код Богатића у Мачви, затим са сусједном секцијом
"Тршић", која припада
ЛУ "Соко" из Козлука, али и са ЛУ Чауш" из Братунца,
"Комић" из Милића и "Срндаћ" из
Осмака. Неки од
ловаца из Челопека су истовреме-

Нова чека

но и чланови других удружења на
подручју регије Бирач, манифестујући, поред љубави према лову и
природи и развијање добрих
међусусједских односа,
али и ширење пријатељства својственог
ловачкој популацији.
С циљем заштите племените диСтанислав Ерић,
предсједник
секције
"Челопек"

вљачи, ловци из Челопека организовали су акцију на уништавању разних
предатора и штеточина који угрожавају станишта срне, зечева и фазана.
- У посљедње вријеме у нашем
ловишту присутни су и шакали, лукави предатори који се изузетно добро сналазе у густом и трновитом
растињу, одакле нападају племениту дивљач - казује Ерић, додајући да
се овој акцији одазвало више од 30
ловаца, како из матичне секције у
Челопеку, тако и колеге из Дрињаче, Зворника и Петковаца.
Са два погона, у широком појасу,
потјера за штеточинама, прије свега лисицама и шакалима, трајала је
неколико сати. Терен је скроз претражен и претресен, али ниједан
предатор није истјеран пред пушчане цијеви.

ХВАЛЕ САРАДЊУ СА
МАТИЧНИМ УДРУЖЕЊЕМ
На крају акције Ерић је захвалио свим учесницима на одзиву и
посебно понашању у лову, најављујући да ће ловачка секција у
Челопеку и убудуће организовати
сличне ловне активности, јер
је све више штеточина и предатора у њиховом ловишту.
Дружење ловаца настављено је
у ловачкој кући у Челопеку, уз ловачке специјалитете.
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У ТРАДИЦИОНАЛНОЈ ХАЈЦИ У МИЛИЋИМА УЧЕСТВОВАО
И ПРЕМИЈЕР СРПСКЕ РАДОВАН ВИШКОВИЋ

Хајка
завршена
успјешно

Ни сњежна мећава
није помогла вуковима
Око стотину ловаца,
међу којима је био и
премијер Републике
Српске Радован Вишковић,
учествовало у походу
на вука у хајци коју је
организовало ЛУ "Комић"

ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ

lovacken@gmail.com

В

ише од двије и по деценије
почетком
марта ЛУ "Комић" из
Милића организује
хајку на вука. У ловишту милићких ловаца, које се простире на око 30.000
хектара, вук је постао као домаћа
животиња. Посљедњих година
ловци воде борбу са прекомјер-

ним бројем вукова пошто причињавају велику штету нападајући
не само дивљач него и домаћу стоку, нарочито у прољећним и касним јесењим данима.
Око стотину ловаца, учесника
хајке, дочекала је права сњежна
мећава и вијавица, амбијент правог "вучјег времена". Поред чланова матичног удружења, међу
хајкачима су били и ловци из сусједних удружења регије Бирач, затим из Хан Пијеска, Бијељине,
Добоја, те ловци из Малог Зворника, Лознице и Угриноваца код Београда.
Прије почетка хајке на простору стадиона локалног Фудбалског
клуба Боксит све учеснике је поздравио предсједник ЛУ "Комић"
Радован Вишковић, који је ловцима пожелио добар поглед, мирну
руку и ловачку срећу. Премијер Ре-

публике Српске, који је ловац ви- временске услове. Данас је тежак
ше од три и по деценије, каже да се дан, са доста магле и падавина,
традиционално прве недјеље у због чега ћемо скратити првобитмарту у Милићима организује хај- но замишљени лов на простору
ка на вука и да ово постаје мани- гдје су раније лоцирани вукови кофестација коју вриједи
ји чине штету - рекао је
подржати.
Вишковић додаДобро
организована
- Нисмо у
јући да, похајка - Радован
позицији
ред вука,
Вишковић и
да биу овој
Синиша
Алексић
рамо
ак-
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цији лове и друге предаторе, шакале и лисице.
Колона аутомобила, углавном
теренских возила, упутила се из
општинског центра у ловиште, у
два различита правца, у планинском подручју општине Милићи.
Главни лововођа у ЛУ "Комић"
Синиша Алексић каже да се хајка
организује на двије локације, у рејону Црвене стијене - Вишњица, у
троуглу планинских масива који
доминирају изнад Милића. Дужина затвореног терена, односно
"прстена", је око 20 километара,
наводећи да је у ловишту, у данима прије хајке, примијећен чопор
вукова.
Највећи број ловаца нашао се у
предјелу Лисине, на надморској
висини од 600 до 900 метара. Уз
помоћ својих домаћина запосјели
су чеке и у засједи ишчекивали да
се појави "горски цар".

ПРЕМИЈЕР
ПОЖЕЛИО
СРЕЋУ ЛОВЦИМА
Утабана пртина, а около ничим окаљена бјелина која не да
гледати у себе. Ту бјелину ремете
висока усправна стабла којих је у
шуми кроз коју пролазимо све више. Температура је дебело испод
нуле, а из даљине допиру "детонације" које праве хајкачи који су
кренули са погона како би "подигли" вукове из њихових станишта
и усмјерили их у правцу ловаца,
који су с нестрпљењем чекали у
засједи.
Терен на којем се одвија хајка,
слушамо од наших домаћина, биће скроз "прегажен" и претресен

Вучје вријеме
- Ловци
с нестрпљењем
чекали да се
појаве вукови

Успјешна организација
Предсједник ЛУ "Комић" Радован Вишковић
након завршетка хајке кратко је сабрао
утиске.
- Имали смо успјешан ловни дан,
један вук је мање у нашем ловишту. Све је протекло у најбољем реду упркос тешким временским
условима. Ми ћемо до краја априла
организовати мање хајке покушавајући да што више вукова неутралишемо са овог терена - рекао
је Вишковић који се потом
дружио са учесницима хајке током ручка у ловачкој
кући у селу Врточе.

како би ловци имали више шанси
од вукова.
- Да би се одстријелио вук, треба имати среће, али и бити жестоко опрезан, одговоран и миран на

чеки, јер вук лако примијети присуство човјека у својој близини прича Миленко Бачић, искусни ловац Милића, који је 2006. године
управо у планинском масиву Ли-

сине одстријелио вука.
Жеља да се баш овог пута појаве вукови била је присутна код
сваког учесника хајке. Наду гостима уливају домаћи ловци који су
"омирисали" вука и са којима би,
очигледно је, појединци заједно у
лов.
- Велики је мотив одстријелити вука у оваквим акцијама - каже
Милан Стјепановић Ћепало, из козлучког "Сокола", који је редован
учесник хајке.
Владо Јовић, ловац из Тршића,
такође члан "Сокола", има богато
ловачко искуство. Био је, каже, у
походу на вука и на Вучијој Луци.
- Требаће мира, концентрације и будности да би се надмудрио
најопрезнији предатор - прича Јовић, иза кога су четири и по деценије ловачког стажа.
Међу хајкачима је и група ловаца из зворничког удружења "Вукови са Дрине". Станислав Ерић, из
Челопека, и Вујадин Ђерић из насеља Економија код Зворника, веле да у Милићима имају пријатеље
међу ловцима и, како кажу, воле да
долазе у ловиште "Комића" и лове
на овим просторима.
- Ово ми је јубиларна, десета
хајка у којој учествујем на подручју регије Бирач - рећи ће Станислав, који у богатој ловачкој
каријери још није имао прилике
да одстријели вука.
Мирољуб Цвјетиновић предводио је групу ловаца из Сребренице који припадају ЛУ "Јавор".
Овај познати ловац, иначе члан
Управног одбора Ловачког савеза
Републике Српске из регије Бирач,
истиче добру организацију хајке и
љубазне домаћине.
- И ми ћемо у Сребреници мо-
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Два вука пала
прошле године!
Сваке године у ловишту милићких ловаца падне понеки вук.
Током прошле године, како нам
је рекао Синиша Алексић, главни лововођа у ЛУ "Комић", одстријељена су два вука.
- На локалитету Штедре током
августа, у љетњем лову, одстријељен је један вук, док је други
пао у зимском лову на дивље
свиње у предјелу Врела - каже
Алексић који у својој богатој каријери има четири одстријељена
вука.

рати да организујемо хајку, јер су
се вукови намножили и у нашем
крају - казује Цвјетиновић.
Бобан Димитрић из "Комића",
који се бави ловом од 2000. године, нада се да ће улова бити, очекујући да одстријеле бар једног вука.
- Било је улова добрих на разним локацијама. Радујем се данашњем дружењу упркос лошим
временским условима и вјерујем
да ћемо успјешно завршити хајку каже Димитрић, који је прије четири године одстријелио два вука.
Бранислав Танасијевић, члан
ЛУ "Чауш" из Братунца и "Јавор" из
Сребренице, који је 20 година ловац, додаје да га ни снијег, ни киша
не могу омести у лову и добром
дружењу.
- Ово је тренутно једина хајка у
регији Бирач, на чему смо захвални домаћинима што сваке године
организују ову акцију. Они нама
љети долазе на Рајску плажу, ми
код њих у хајку на вука и то је
традиција - каже Танасијевић.
Из семберске равнице на
хајку у Милиће стигла је група ловаца из Љељенче, Загона, Дворова, Бродца и
других мјеста у околини
Бијељине.
- Кад је лов на вука у
питању, онда ништа није
тешко. Волимо да будемо
дио ове традиционалне
акције - каже Драган Савић из Бијељине. У повећој групи ловаца из
Семберије су и Андрија
Перић, Слободан Јосиповић, Миленко Крстић, Ђорђе Матић, Мирослав Савић
те отац и син Стефан и Младен Савић из Велиног Села.
Велики љубитељ природе је

Улагања
у ловишта
Премијер Републике Српске Радован Вишковић каже да се посљедњих неколико година
издвајају значајна средства за
Ловачки савез и удружења ловаца широм Републике Српске.
- Преко ресорног министарства
и Агенције за аграрна плаћања
суфинансирамо или помажемо
изградњу ловно-техничких објеката, чека, хранилишта, као и постављање камера у ловиштима
и све оно што унапређује ловство у Српској. То ћемо чинити
и у наредном периоду како
бисмо заштитили дивљач - рекао је Вишковић.

Стефан
Катић
одстријелио
вука

и Младен Парић из Угриноваца
код Београда. Ово му је, каже, прва
хајка у којој учествује. У Милиће је
дошао са колегом, који је члан ЛУ
"Земун".
- Ово је посебан дан, надам се
да ће и лов бити успјешан - казује
Парић, који је ловац десет година.
На бијелом покривачу, чујемо,
вукови су оставили трагове. У рејону села Вујадини уочена су три
вука. Један од њих се, штавише,
потпуно открио и дао шансу ловцима да запуцају у његовом правцу. Негдје око поднева, при крају
хајке, са подножја Лисине је стигла
вијест о одстријељеном вуку. Коначно, послије десетак година, ова
ловачка акција у Милићима завршена је са вриједним трофејом.
Млади ловац из Дворова код
Бијељине Стефан Катић одстријелио је вука капиталца.

- То ми је први вук у ловачкој
каријери која траје пет година - усхићеним ријечима, са пуно узбуђења, дочекао нас је 23-годишњи
ловац не скривајући задовољство
уловом вриједног трофеја.
По процјени ловаца, вук је стар
око 12 година и тежак око 50 килограма.
Стефан је у хајку дошао из Њемачке, гдје је на привременом раду. Пређени пут од око 1.200
километара, очигледно, брзо ће
бити заборављен.

СТИГЛИ ГОСТИ
ИЗ ОКОЛНИХ
УДРУЖЕЊА
У њедрима Лисине, по веома
хладном времену, додаје, његова
група ловаца ишчекивала је да се
појави вук. На крају ловне акције,
када је студен скоро постала неиздржива, а нестрпљење помало
на измаку, примијетили су кретање вука. Тек кад је пришао на око
40 метара удаљености, Катић је
повукао обарач и први хитац је
био прецизан.
- Вук се извлачио испред погона, био је непримјетан док није "ударио" на нашу групу. Кад
се појавио на чистини, брзо
сам реаговао, рука није задрхтала и вуку није било спаса
- описује Катић свој највећи
досадашњи улов док у брдима изнад Милића, на сњежном платоу, на надморској
висини од око 600 метара,
позира са својим вриједним
трофејом.
Срећни ловац каже да ће
трофеј вука који је, разумљиво, изазвао знатижељу осталих ловаца, учесника хајке,
красити просторије његовог
породичног дома у Дворовима, јер је ово, вјероватно, први
вук који је стигао у ово семберско насеље.
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Ови момци врло су
успјешни у узгоју и
заштити дивљачи, али исто
тако и спретни када крену
у лов. Браћа Дарко и
Марко Паприца,
професионални
деминери у
Оружаним снагама
БиХ, све своје
слободно
вријеме проводе
у ловишту
ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@gmail.com

О

природним љепотама и богатству ловишта Ловачког
удружењу "Бакић"
из Фоче чуло се
надалеко, а овом
приликом поближе
ћемо представити секцију "Малуша" која је у саставу "Бакића".
Секција гравитира у подножју
великих планина Маглића, Волујка,
Вучева и Зеленгоре, па је ловиште
којим располажу планинског типа
од 600 до 1.400 метара надморске
висине. Углавном је обрасло црногоричном шумом у којој већ годинама лови ловна група "Горштаци"
која броји 12 чланова. Ови момци
врло су успјешни у узгоју и заштити дивљачи, али исто тако и спретни када крену у лов. Браћа Дарко и
Марко Паприца, професионални
деминери у Оружаним снагама БиХ,

Током 2019. године
покренули акцију да
помогну повратничкој
породици коју су
вукови оставили
без стада

У оквиру ЛУ "Бакић" и секције
"Малуша" дјелује група која
може да буде примјер осталим

Сложна браћа
горштачке дружине

све своје слободно вријеме проводе
у ловишту. Када се заврши ловна сезона тада активности крећу око изградње ловно-техничких објеката.
Прокресавају се стазе, изграђују и допуњују солила и хранилице
за дивљач, ради се на уређењу и
одржавању ловачке куће. Лов дивљих свиња уз помоћ паса гонича
ужа им је специјалност. Њихови
словачки копови Пума и Арап уско
су специјализовани само за проналазак дивљих свиња, а велики број
јаких трофеја говори о богатству
ловишта и њиховом умијећу.
Улови се понекада и добар срндаћ, па и вук, а све се то уз слогу

прослави и наздрави. Ово је идеална прилика да поменемо и један
племенити гест сложне ловачке
групе која је набавила стадо оваца
повратничкој породици. Људи који живе у крајње тешким и оскудним условима имали су трагедију
када је чопор вукова подавио све
њихове овце. У акцији ових ловаца,
удружења овчара и медија овој породици је поново обновљено стадо
и дата вјера у нови живот. Ове младе људе, истинске ловце упознали
су многи и преко друштвених мрежа. Љубав према лову и природи
им је животни мото којим су стекли
много пријатеља широм свијета.

СКУПШТИНА ЛУ "ПАРТИЗАН" ДОЊА ТРНОВА

На терену видљив
озбиљан рад

Редовну извјештајну Скупштину ловци "Партизана" из Доње
Трнове одржали су 7. априла, па
иако се пред делегатима нашто
доста тачака дневног реда, засједање није трајало дуго јер су сви
извјештаји једногласно усвојени.
Преглед урађеног у минулој
години предочили су управни и
надзорни одбор, главни лововођа,
дисциплински судија, а усвојен је
и финансијски извјештај. "Парти-

зан" газдује са малим ловиштем од
само 4.270 хектара, а у својим редовима окупља 217 ловаца у четири секције.
Иако им је ловиште мало, они су
у њему одлични домаћини и труде
се да буде богато разним врстама
дивљачи. Сваке године се набавља
и уноси фазанска дивљач, прије неколико година унесен је и зец, а
кроз пројекте сваке године аплицирају према ресорном министарству

и Влади Републике Српске, те одобрена средства намјенски употребљавају. Да би ситна дивљач
опстала у ловишту поред мира у
вријеме репродукције неопходно је
смањити и број предатора. Зато су
у овом удружењу одлучили да све
ловце новчано стимулишу у од-

стрелу предатора. У протеклом периоду одстријељено је пет шакала,
49 лисица и 18 куна.
Одлучено је и да ловна сезона
на срндаћа у овој години буде
отворена 11. јуна, а трајаће до испуњења плана одстрела.
М. Б.
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Ловачко удружење "Јелен" Главичице

Фештом обиљежили јубилеј
Позитивно газдујемо
и уредно измирујемо све
обавезе. Имамо атрактивно
ловиште богато насељено
и успјешно испуњавамо
планове гајења и
кориштења ловишта,
рекао Остојић

ПИШЕ: МИЛАДИН БОЖИЋ

lovacken@gmail.com

Л

овачко удружење
"Јелен" из Главичица једно је од пет
које егзистира на
територији Бијељине. Окупља 130 ловаца који газдују на
око 5.200 хектара равничарског и
брежуљкастог ловишта.
На источном дијелу у Семберској равници наслоњено је на ријеку Дрину, а на западном дијелу
на обронке планине Мајевице. Као

и ранијих година ловци ЛУ "Јелен" су 2. априла прославили крај
ловне сезоне и у мотелу "Ристић"
у Главичицама и организовали велико славље и дружење са својим
пријатељима. Ове године је то славље било у знаку јубилеја, 30 година постојања и рада .
- Четврти сам предсједник овог
удружења које има одличну сарадњу са Ловачким савезом Републике
Српске и ресорним министарством.
Захваљујем на помоћи коју од њих
већ неколико година наше ловачко
удружење добија у износу од по
5.000 конвертибилних марака за

реализацију предложених пројеката. У овој години ћемо од тих средстава унијети фазанску и ако се
укаже прилика и нешто зечије дивљачи. Позитивно газдујемо и
уредно измирујемо све обавезе.
Имамо атрактивно ловиште богато
насељено и успјешно испуњавамо
планове гајења и кориштења ловишта. Можете видјети да поред наших ловаца на овом дружењу
имамо и доста наших мјештана и
комшија као и драгих гостију. Са нама су министри и посланици али и
представници ловаца из ловне регије Семберија и Мајевица, из регије Бирач, али и из Србије. Поносан
сам што од прошле године у редовима ловаца имамо и једну младу
даму - рекао је предсједник ЛУ "Јелен" Стеван Остојић.
Шеф Кабинета градоначелника Бијељине, Младен Арсеновић
поздравио је све присутне и честитао јубилеј.
- Град Бијељина подржава активности свих спортских клубова

и удружења а у ловцима препознаје заштитнике природе, екосистема као и дивљачи. Ловачка
удружења окупљају људе различитог имовинског стања, различитог
образовања и различитог политичког опредјељења и сви они се
лијепо друже - рекао је Арсеновић.
Ова свечаност је била прилика
да се уруче и признања организацијама и предузећима који помажу рад удружења. Признања су
уручена и активним ловцима, а
међу њима је и једна дјевојка, Марија Јовић из Главичица.
- Лов сам завољела уз дједа и
оца и са њима редовно идем у ловиште више од деценије. Волим
природу и животиње али и израду
ловно техничких објеката, солила
и хранилишта. Имам и свог пса
птичара - рекла је Јовићева.
Домаћини су како и доликује
овом великом слављу организовали и заједничку вечеру. Незаобилазна је била и ловачка томбола са
много вриједних награда.

ноћи падала киша са јаким вјетром, а касније и снијег, то није
спријечило око 200 ловаца да се
окупи на зборном мјесту код школе у Бријесту. Све присутне је поздравио
предсједник
ЛУ
"Мајевица" Јовица Глигић и изнио

план лова али и дружења. Лоши
временски услови, снијег и густа
магла нису сметали ловцима да
буду истрајни, али нису имали
много успјеха јер су одстријелили
једну лисицу.
М. Б.

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "МАЈЕВИЦА" ЛОПАРЕ

Лоше вријеме
спасило предаторе

Ловачко удружење "Мајевица"
из Лопара броји близу 500 ловаца. У ловишту је најзаступљенија
срнећа дивљач али и дивље свиње које редовном допунском прихраном постадоше стална дивљач
у многим дијеловима ловишта. Уз
племениту дивљач редовни пратиоци су и предатори са којима
ловци за сада успјешно излазе на
крај. Поред лисица у мајевичким
гудурама већ двије деценије настањен је и шакал који се сматра

великим предатором младе нејаке ланади. Њихова вечерња дозивања
буде
нелагодност
становништва и тјерају ловце на
опрезност и акцију. Сваке године
они одстријеле неколико шакала,
најчешће уз помоћ паса гонича.
Тако је било и ове године пошто
су организовали акције у Јабланици, а потом и другом дијелу ловишта у селу Бријест. Домаћини су
били ловци из ловних јединица
Прибој и Бусија, па иако је у току
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Са ове свечаности
шаљемо импресивну
слику, ловачко вече је,
без сумње, један
од најбољих догађаја и
најљепша манифестација
у нашем граду, поручио
начелник општине
Власеница Мирослав
Краљевић
ПИШЕ: МИШО ЛАЗАРЕВИЋ
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Л

овачко вече које је
организовало ЛУ
"Игришта" и које је
тра ди ци о нал на
манифестација у
Власеници одржано је крајем марта. Поред чланова матичног удружења забави су
присуствовале и читаве породице, тако да се може рећи да је ово
био и несвакидашњи породични
догађај са више од 400 учесника.
Међу присутнима су били
предсједник Ловачког савеза Републике Српске, Саво Минић,
затим градоначелници Источног Сарајева и
Зворника Љубиша Ћосић
и Зоран Стевановић, начелници
општина
Власеница и
Шековићи
Мирослав
Краљевић и
Миладин Лазић, посланик у
Народној скупштини Републике
Српске Младен Поповић, руководство "Елект р о - Б и ј е љ и н е" ,
представници ловачких удружења из регије Бирач, као и њихови
побратими из Бијељине и делегација ловаца из Чајетине у Србији.
- Већ девету годину наше
удружење приређују овако масовну ловачку забаву да бисмо на
овај начин крунисали успјешну
ловну сезону - казује предсједник "Игришта" Марко Тодоровић, посебно срећан што је ова
манифестација израсла у истинску ловачку светковину.
Ловачко удружење у Власеници окупља око 220 чланова у
пет секција и газдује површином
од око 23.000 хектара.
- Иза нас је успјешна година
проткана бројним активностима
наших ловаца. У протеклом пе-

Масовна
ловачка
забава у
Власеници

ЉЕПОТА
ловачког
дружења
Представници ЛУ "Златибор"
имали пригодан поклон за првог
човјека ЛСРС Саву Минића

риоду добро се радило и газдовало ловиштем које нам је повјерено, што показује бројност
дивљачи, али и ловна инфраструктура која је обогаћена новим објектима - рекао је
Тодоровић и истакао да удружење има веома добру сарадњу са
Владом Републике Српске те да
су прошле године, кроз пројекте
за унапређење ловства у Српској,
добили 5.000 КМ за изградњу високе чеке и набавку аутоматских
хранилица.
- Сваке године улажемо у инфраструктурне објекте, изградњу ловачких чека, хранилишта и
других објеката потребних једном ловишту - навео је Тодоро-

вић. Начелник општине Власеница Мирослав Краљевић, иначе
и сам ловац који обавља и функцију предсједника Скупштине ЛУ
"Игришта", такође није крио заЛовци из Чајетине са
својим домаћинима

довољство што присуствује ловачкој забави са циљем, како каже, да се људи добро друже у
провеселе.
- Са ове свечаности шаљемо
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НОВИ ЗАКОН
О ЛОВСТВУ
Ловачки савез Републике Српске
покренуо је иницијативу за доношење новог закона о ловству, који би, између осталог, домаћим
ловцима омогућио комерцијално
извођење лова, саопштио је Саво
Минић. Он је навео да је конвенција "Цитас" која омогућава извоз
улова из БиХ потписана још 2008.
године, али се још не спроводи,
јер нису усклађени закони о ловству Републике Српске и Федерације БиХ.
- Република Српска има установљена сва ловишта. Има један Закон о ловству, има један Закон о
шумама, што код ловаца у ФБиХ
није урађено. Они са 11 кантона и
11 закона о шумама и 11 закона
који би требало да уређују ову
област нису то урадили - рекао је
Минић.

импресивну слику, ловачко вече
је, без сумње, један од најбољих
догађаја и најљепша манифестација у нашем граду - истакао је
Краљевић.
Као начелник општине, каже,
изузетно поштује и уважава активности које спроводе ловци на
простору ове локалне заједнице,
јер су, вели, лов и ловство прилика за успостављање контаката и
склапање нових пријатељстава,
гдје се развија спортски и рекреативни дух уз неизбјежно добро
дружење.
- Ловачко удружење "Игришта" настало је прије 12 година у
периоду када су били тешки
услови за ловство на овом подручју. Направили смо сигурно
једно од најорганизованијих
удружења у Републици Српској и
ми као локална заједница наставићемо да подржавамо наше
ловце - истакао је први човјек општине Власеница.
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УСПЈЕШНА
СЕЗОНА
Секретар ЛУ "Игришта" Млађен Голић каже да је протекла сезона била успјешна за власеничке ловце.
- У потпуности смо испунили план.
Одстријељена су 33 срндаћа, 46 дивљих свиња, од чега су три у комерцијалном лову, а у ловиште смо
изнијели и осам тона зрнасте хране
- каже Голић који је ловац 42 године.
Посљедњих година много се улаже
и у ловну инфраструктуру. Овдје су
посебно поносни на девет ловачких кућа које су препознатљиве по
свом амбијенталном изгледу.
- Ове године завршавамо двије ловачке куће на локалитетима Обера
и Дубравер које су од чврстог материјала, а у плану смо да почнемо
градити један монтажни ловачки
објекат у Доњем Залуковику - наводи Голић.
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тако бити и убудуу развој ловства годиће. Према његовим ријешње износи око пола миличима, веома је важно да се она конвертибилних марака.
одржава животињски свијет у
Ловачко вече у Власеници
природи и да се, кроз планске ак- била је, дакле, прилика да се сутивности обезбиједи задовоља- мирају резултати, покажу трофевајући бонитет дивљачи, али и ји, али и да се договарају о
да се спријечи штета коју наносе наредним активностима. ЛУ
поједини предатори у ловишту.
"Игришта" иза себе има повељу о
Предсједник Ловачког савеза братимљењу са ЛУ "Семберија"
Републике Српске Саво Минић, из Бијељине, а у припреми је и
обраћајући се присутнима, рекао друга која ће повезати власеничје да је задовољство бити на ова- ке са ловцима из Чајетине.
квим манифестацијама и да регија Бирач када је у питању
ловство и организација лова биКРАЉЕВИЋ: ЈЕДАН
љежи највећи успон о чему свјеОД НАЈЉЕПШИХ ДОГАЂАЈА
дочи и број изграђених ловних
У НАШЕМ ГРАДУ
објеката, али и број одстријељене дивљачи.
Предсједник ЛУ "Златибор"
- У Републици Српској је више из Чајетине Милован Кнежевић
од 24.000 ловаца и самофинанси- каже да су кренули у процедуру
рамо се. Влада Републике Српске братимљења.
препознала је наш квалитет и пу- Надам се да ће ове године
тем ресорног министарства даје бити донијета повеља о братинам подршку већ три године ка- мљењу. Велика ми је част бити
да су у питању пројекти који се овдје, јер су Власеница и Чајетиодносе на унапређење и развој на братске општине и надам се
ловства - истакао је Минић и на- да ће се братство наставити и у
гласио да су ловци најбоље орга- лову - рекао је Кнежевић, наводенизовани у Српској када је у ћи да ЛУ "Златибор" има 450 лопитању невладин сектор.
ваца и да ове године слави 120
Најавио је да се у мају очекује година.
завршетак информационог сиОдавно у Власеници, кажу
стема што ће омогућити тачну присутни, није било веселијег доевиденцију података о бројном гађаја од ове ловачке забаве. Љестању дивљачи, излову и ловно пота ловачког дружења осјећала
се за сваким столом. Људовање
узгојним објектима.
- У ловишта у Републици Срп- ловаца и њихових пријатеља траској унесене су најсавременије јало је до дубоко у ноћ.
Међу гостима градоначелници
Источног Сарајева и Зворника

С

тријелце Стрељачког клуба "Семберија" из Бијељине
очекује низ изазова
у току ове године.
Према
ријечима
предсједника клуба Миладина
Стјепановића прво учешће очекује се у Брчком у оквиру Првог кола
Првенства БиХ. Потом, сасвим извјесно неки од најбољих стријелаца биће дио репрезентације БиХ
на Медитеранским играма у Алжиру и на крају године на Свјетском првенству у Осијеку
Хрватска. Из наведених разлога не
чуди што се неуобичајено раније
кренуло са тренинзима и отварањем сезоне.
- Били смо домаћини најбољим
стријелцима Србије и БиХ. На стрелишту "Загони - Ковачићи" дружило се и такмичило тридесет
стријелаца из Србије и
исто толико из БиХ,
а најбољи су били чланови
екипе "Семберија 2" коју
су чинили
Слађан Милошевић,
Бошко Јаковљевић
и
Младен Милошевић. Друго
мјесто припало је
екипи Србије (Пера
Недић, Радован Станић,
Зеле Радовановић), а трећи су били "Орлови" из Мошорина (Стеван
Јовановић, Гена Козарев, Вукашин
Лукић). У појединачној конкуренцији најбољи је био Емрах Јахић
(Подриње Јања), а слиједили су
Слађан Милошевић (Семберија 2)
и Мустафа Беширевић (Орашје) рекао је Стјепановић.
Поручио је да је ово сјајно искуство те најава за озбиљнији рад и
наступе у предстојећој сезони.
- Користим прилику да позо-

Отварање сезоне у гађању
летећих мета дисциплина "трап"

"Семберија 2"
најавила
сјајну
сезону
Сасвим је извјесно да ће неки од
најбољих стријелаца бити дио
репрезентације БиХ на
Медитеранским играма
у Алжиру и на крају године
на Свјетском првенству у
Осијеку, па се због тога
доста раније кренуло
са тренинзима и
отварањем сезоне

ПОЗИВ СТРИЈЕЛЦИМА
ДА СЕ УКЉУЧЕ У РАД
КЛУБОВА И САВЕЗА
вем љубитеље, стријелце на летеће мете широм Републике Српске
и БиХ да се активније укључе у рад
и региструју у савез. Само регистрованим стријелцима у Стрељачки савез Републике Српске и
ФБиХ, односно БиХ омогућићемо
пуноправно такмичење на првенству БиХ. Уједно користим прилику да у име чланова клуба

честитам
свим стријелцима Републике
Српске 30
година од
оснивања
Стрељачког савеза
Републике Српске, као и
нашем
учеснику
Олимпиј-

ских игара Зорану Новаковићу који је овим поводом од савеза добио
посебно признање - рекао је Стјепановић.
Организатори турнира су захвалили свим стријелцима на фер
и коректном учешћу, те изразили
наду да ће сличних манифестација бити и у другим градовима Републике Српске и региона.

