
ВУКОВИ ПРЕЖИВЈЕЛИ СЕДАМНАЕСТУ ВУЧИЈАДУ 

 

Седамнаеста по реду вучијада на Озрену ове године је окупила око 800 

ловаца спремних за лов и дружење у природи. А на Озрену, 18. фебруара 

2017. године,  освануло је вучије вријме. Претходни сунчани дан током ноћи 

су замијениле обилне снијежне падавине праћене вјетром и густом маглом 

која је смањивала видљивост једва на стотињак метара. Неупућени би 

помислили да ће вучијада бити одгођена, али ловци уживају баш у оваквим 

изазовима. 

Након постројавања на уобичајеном зборном мјесту, Душко Лазаревић, 

главни лововођа Ловачког удружења „Фазан“ из Добоја, издао је заповијести 

за лов. У име домаћина ловце је поздравио Ведран Божичковић, 

предсједник ЛУ „Фазан“ Добој, а потом су ловачке групе запосјеле озренске 

висове исчекујући да им вукови изађу на нашан. Хајкачи су покренули 

неколико чопора вукова на које су ловци пуцали, али због густе магле, 



честито су се намашали. Тјеше се па кажу да је шири простор за промашити 

него за погодити. 

 

Какво би то ловачко дружење било без првог ловца Републике Српске, Саве 

Минића предсједника Ловачког савеза РС. 

 

Вукови су се овога пута извукли, а ловци, здрави и живи, стигли поново 

на зборно мјесто гдје их је чекао ловачки ручак и богат забавни програм. 

Обраћајући се присутнима, Саво Минић, предсједник Ловачког савеза 

Републике Српске, похвалио је организацију ове манифестације и одао 

признање свима који су допринијели да све протекне у најбољем реду. 

-Ја сам поносан што сам први међу једнакима, а има нас око 20 

хиљада у Републици Српској. То је сила, прије свега људска, другарска, 



пријатељска и свака друга, рекао је Минић, а потом организаторима уручио 

пригодан поклон у име Ловачког савеза Српске. 

 

За госте је припремљен богат забавни програм 

У забавном дијелу програма ловце је забављала популарна естрадна 

умјетница Ћана и Изворна група „Барабе“ уз учешће Фолклорне секције 

Основне школе „Петар Петровић Његош“ из Бољанића, а није изостала ни 

традиционална ловачка томбола. На крају, и без одстријељеног вука, сви су 

задовољни отишли са Озрена. 


