
 

ОДРЖАНИ 14. ВУЧИЈИ ДАНИ НА ОЗРЕНУ 

Ловачко удружење "Фазан" Добој је и ове 2014. године показало добре 

домаћинске квалитете и угостило 1.000 ловаца на Озрену. Плато Околишта је 

био мален да прими огроман број возила, којима су ловци стигли на 

овогодишње Вучије дане на Озрену. Топло вријеме и Озрен без снијега у 

фебруару, свако би рекао немогуће, али ипак овакви временски услови су 

погодовали да велики број ловаца посјети овогодишњу вучијаду. 

Ове године стигли су ловци из Њемачке, Словеније, Хрватске, Србије и 

Црне Горе, а када су у питању ловци из БиХ, онда ту прије свега треба 

поменути Ловачка удружења из Бања Луке, Градишке, Лакташа, Приједора, 

Новог Града, Шипова, Шипраге, Дубице, Прњавора, Масловара, Србца, 

Дервенте, Брода, Модриче, Вукосавља, Шамца, Петрова, Теслића, Грачанице, 

Добој Истока, Маглаја, Тузле, Лукавца, Брчког, Бијељине, Лопара, Угљевика, 

Зворника, Сокоца, Пала, Илиџе, Сарајева и Усоре.  

Комплетну вучијаду је пропратила и Лорист ТВ као и Лорист часопис, 

захваљујући присуству уредника Јеремије Трифуновића.  

Медијски покривитељ манифестације је била К3 телевизија и Радио Добој, а 

покровитељ манифестације је био град Добој на челу са градоначелником  

Обреном Петровићем. Манифестацију су помогли и Електро Добој, Пиварија 

Калсберг, Гравограф вл. Горан Михајловић, Туристичка организација града 

Добоја, Смиља Ђуричић, компанија Лукић и фирма Лорис. 



 

Богат културно умјетнички програм је красио ове године Вучијаду, а поред 

Маре и Дервентских лола, наступила је и Дијана, као и Смиља Ђуричић која 

је присутним представила пар изворних пјесама са Озрена те засвирала и 

фрулу и двојнице. 

Ловачко удружење "Фазан" Добој је и ове 2014 године показало добре домаћинске 

квалитете и угостило 1000 ловаца на Озрену. Плато Околишта је био мален да прими 

огроман број возила, којима су ловци стигли на овогодишње Вучије дане на Озрену. 

Топло вријеме и Озрен без снијега у фебруару, свако би рекао немогуће, али ипак овакви 

временски услови су погодовали да велики број ловаца посјети овогодишњу вучијаду. 

  

Ове године стигли су ловци из Њемачке, Словеније, Хрватске, Србије и Црне Горе, а када 

су у питању ловци из БиХ, онда ту прије свега треба поменути Ловачка удружења из Бања 

Луке, Градишке, Лакташа, Приједора, Новог Града,Шипова, Шипраге, Дубице, Прњавора, 

Масловара, Србца, Дервенте, Брода, Модриче, Вукосавља, Шамца, Петрова, Теслића, 

Грачанице, Добој Истока, Маглаја, Тузле, Лукавца, Брчко, Бијељина, Лопаре, Угљевик, 

Зворник, Соколац, Пале, Илиџа, Сарајево и Усора. Ове године комплетну вучијаду је 

пропратила и Лорист ТВ као и Лорист часопис, захваљујући присуству уредника Јеремије 

Трифуновића. 

  



Медијски покривитељ манифестације је била К3 телевизија и радио Добој, а поред 

поменутих манифестацију су помогли и БН и ЕЛТА телевизија. Покровитељ 

манифестације је био Град Добој на челу са градоначелником Добоја Обреном 

Петровићем, апоред града Добоја манифестацију су помогли и Електро Добој, Пиварија 

Калсберг, Графограф вл. Горан Михајловић, Туристичка организација Града Добоја, 

Смиља Ђуричић, компанија Лукић и фрима Лорис. 

  

Богат културно умјетнички програм је красио ове године Вучијаду, а поред Маре и 

Дервентских лола, наступила је и Дијана, као и Смиља Ђуричић која је присутним 

представила пар изворних пјесама са Озрена те засвирала и фрулу и двојнице. 

  

  

Ловачко удружење је поклонило и ове године картоне пива, спонзора Калсберг пиварије 

најбројнијим ловцима а ове године су то били ловци из удружења Вучијак Брод, Срндаћ 

Грачаница и Мотајица Дервента. Испред Ловачког удружења Фазан Добој, предсједник 

удружења Божичковић је уручио пригодне поклоне, ручни рад зидни сатове из 

сувенирнице Горана Михајловића Градоначелнику града Добоје Обрену Петровићу, у 

његово име поклон је примио Славко Глигорић, затим помоћнику министра за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду РС Горану Зубићу и директору електро Добоја 

Миленку Цвијановићу, а у његово име поклон је примио Зоран Благојевић. 

  

  

У наградном дијелу, богата томбола је неке ловце веома обрадовала. Организатор је 

обезбиједио 40 вриједних награда од којих је вриједно поменути: Ловачка пушка сачмара, 

ловачки карабин, свечано ловачко одијело, ловачка јакна зимска, двије годишње 

претплате на часопис Лорист и бројне друге вриједне награде.Трећа награда свечано 

одијело је добио ловац из секције Грабовица ЛУ Фазан Добој, другу награду ловачки 

карабин 30-06 је добио ловац из ЛУ Вукосавље, Кнежевић Бошко из Гнионице, док је прву 

нграду ловачку пушку сачмару добио ловац из Угљевика. 

  

И ове године одстрела није било, иако је покренуто више вукова, и то у рејону Бојишта 

један вука, те у Брезицима два комада на која је пуцао ловац из Шамца Доброкес, али 

безуспјешно, а потом и Момир Илић. Безбиједност и ове године у Вучијади је била 

приоритет, а ниво професионалности на којем је одрађен погон и развођење чека су за 

сваку похвалу. . На крају када се сумирају резултати, иза нас је веоа успјешна 

манифестација, а већ крећемо у сусрет јубиларним 15 тим по реду Вучијим данима на 

Озрену 2015 године. 

 

 


