
ОДСТРЕЛ ЈЕДНЕ ВУЧИЦЕ ОБИЉЕЖИО ШЕСНАЕСТУ 

ВУЧИЈАДУ 

 

Традиционална ловно туристичка манифестација Вучији дани на 

Озрену није изостала ни 2016. године. Како описати овогодишњу вучијаду 

у кратким цртама?  Једноставно: преко хиљаду ловаца, богат музички 

програм, томбола и богата ловачка трпеза. И ове године, Околишта, су 

била зборно мјесто манифестације. Вријеме прохладдно, са провијавањем 

снијега, а многи су рекли право вучије вријеме. 

Уз раније договрен план организације, вође група су након 

постројавања ловаца, кренуле у развођење. За овај лов је било испланирано 

775 чека, мјеста на којима су постављени ловци. За погон је било задужено 

150 ловаца, а за развођење око 50 ловаца, што говори о каквим 

организацијским способностима се радило. 

Ловочувари и домаћи ловци су већ мјесецима на терену радили осматрање 

и фомрирање мрциништа на којима су примјећивани вукови. У погону су 



покренута 4 вука, а одстријељена је једна женка. Спасоје Драгичевић из 

Осојнице је понио титулу вучара, 2016. године. 

 

У другом дијелу манифестације, оном свечаном, организатор се потрудио 

када је у питању музички програм, а све ловце су забављале популарне 

„Шмизле“ из Србије.  

Уз њих су наступале и изворне групе, а уз богатутомболу и ловачку трпезу 

можемо само напоменути да је утрошено преко 700 литара ловачког 

паприкаша, 750 кг прасетине, 250кг пилетине, 40 кг сушеног сира, 130 

гајби пива, преко 140 литара вучије ракије од шљиве и јабуке, те преко 120 

литара вина.  

Уз ловце чланове нашег ловачког удружења, учешће у манифестацији су 

узели и ловци из ловачких удружења: 

"Борик" Прњавор, "Препелица"  Пелагићево, "Мајна" Модрича, 

"Мраковица"  Приједор, "Озрен“  Петрово, „Подозрен" Деветак ,  "Соко" 

Маглај, Зворник,  "Вучијак"  Брод,  „Мотајица" Дервента, "Срндаћ“ 



Грачаница, "Просара"  Градишка, "Борја" Теслић, Србац, "Фазан" 

Уларице,"Пожега" Славонска Пожега, "Омар" Угодновић, "Фазан" 

Вукосавље, "Змијање" Бања Лука, "Лијевче" Нова Топола, "Козара" 

Лакташи,  „Мајевица" Лопаре, "Фазанка" Добој Исток, "Фазан" Брчко, 

Доњи Жабар, "Смолин" Блатница, "Фазан" Челинац, "Сватовац" Лукавац,  

Нови Град, "Фазан"  Шамац,  "Семберија" Бијељина,  "Тетријеб" Шипово, 

"Рудар" Угљевик, Трново, "Пастирево" Добрљин и Ловачко друштво 

Цанкова, Словенија. 

 

 


