
НА СЕДМОЈ ХАЈЦИ ВУК ПЛАТИО ГЛАВОМ 

 

Седма по реду озренска „Хајка на вука“ изашла је из ентитетских, 

али и граница БиХ. Око хиљаду ловаца из Републике Српске, Федерације 

БиХ, Хрватске, Словеније и Србије, окупило се 3. марта 2007. године, на 

планинском платоу Околишта на Озрену. Циљ нису крили, ако могу 

одстријелити вука, а ако га не неђу, дружење уз ловачки котлић, добру 

музику и покоју чашицу, сигурно неће изостати. 

Добродошлису ловцима пожелио је Војо Нарић, а заповијест за лов 

издао је Недо Марковић, старјешина лова.  

У Хајку на вука на Озрен је стигао и први човјек ловаца Републике 

Српске, господин Вукашин Војиновић: „Ово је, без сумње највећа 

ловачка манифестација у БиХ, и срећан сам што сам данас њен 

учесник“, нагласио је Војиновић уз обећање да ће Ловачки савез Српске 

убудуће још јаче подржати оваква дружења. 



Стигли су и ловци из Федерације БиХ, њих стотињак,на челу са 

Хидајетом Халиловићем, предсједником Ловачког савеза Федерације 

БиХ. Ту су и ловци са Златибора гдје се сваке године одржава слична 

манифестација. 

-Наша сарадња траје петнаест година. Ловци из Добоја долазе на 

Златибор, а ми на Озрен и тако ширимо пријатељство и размјењујемо 

искуства, рекао је Милојко Барчић, један од златиборских ловаца. 

Трофеј отишао у Дервенту 

 

Хајка је била успјешна. Послије подне, из правца Брезика појавило се 

возило са вуком на предњој хауби. Вјешти стријелац био је Срето Кукић, 

члан Ловачког удружења „Мотајица“ из Дервенте. 

 (избрисати крв са хаубе на фотки Срете Кукића) 



 

-Погодио сам га на удаљености од 40 метара, руском 

једноцијевком. У први мах сам се уплашио кад сам га угледао како се 

приближава јер је то био мој први сусрет са вуком, казао је видно 

узбуђени Кукић. 

Дуго су трајала честитања и заједничка фотографисања, а онда се 

славље преселило под шатор.Уз богату ловачку трпезу, томболу  и музику 

популарних “Звука родног краја”, услиједило је подношење извјештаја о 

обављеном лову. 

Потом је Војо Нарић, домаћин манифестације, даровао Срету Кукића са 

100 марака, а предсједник ловачког савеза Републике Српске обећао 

догодине још масовније дружење са новим програмским садржајима.  

  


