
НЕЗАБОРАВНО ДЕВЕТНАЕСТО ДРУЖЕЊЕ 

 

Деветнаеста по реду, ловно туристичка манифестација „Вучији дани“ на 

Озрену, 2019. године, је окупила више од хиљаду ловаца спремних да се 

суоче са вуком, али још спремнијих за дружење и забаву која обавезно прати 

овакве манифестације. А на Озрену, двадесеттреће фебруарско јутрo, 

освануло је сунчано и вјетровито. Услови за лов су били одлични, али ове 

године изостала је ловачка срећа па није било одстрела.  

Када су сви пристигли на Околишта, зборно мјесто озренске вучијаде, 

ловци су разврстани у 16 ловачких група са раније одређеним груповођама 

који ће их повести на ловачке чеке.  Душко Лазаревић, главни лововођа 

Ловачког удружења „Фазан“ из Добоја, издао је заповијести за лов, скрећући 

нарочиту пажњу на дисциплини у ловишту. 

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 

вукова на које су ловци пуцали, али су се поштено и намашали.  

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. 

Предсједник Ловачког удружења "Фазан" из Добоја, Ведран Божичковић, 

изразио је задовољство што је на манифестацији учествовало више од 

хиљаду ловаца са територије бивше Југославије и земаља Европске уније, те 

што је протекло све у најбољем реду. Каже да ће Вукови доћи на ред сљедеће 

јубиларне двадесете вучијаде на Озрену. 

 

Предсједник добојских ловаца, Ведран Божичковић уручио је признање 

градоначелнику Добоја Борису Јеринићу у знак захвалности за покровитељство 

манифестације 



 

Госте на Озрену поздравио је и градоначелник Добоја Борис Јеринић 

који је потврдио да ће градска управа и убудуће подржавати ову 

манифестацију. 

-Лов је један од најважнијих начина промоције туристичких 

потенцијала града Добоја, што је градска управа препознала од почетка 

одржавања ове манифестације. Зато можете рачунати на сваку врсту 

подршке, нагласио је Јеринић. 

 

За добро расположење ловаца побринула се естрадна звијезда Љупка Стевић 

 

У забавном дијелу програма ловце је забављала популарна естрадна 

умјетница Љупка Стевић и Изворна група „Озренски дар“, уз учешће  

Културно-умјетничког друштва „Озрен“ из Карановца (општина Петрово), а 

није изостала ни традиционална ловачка томбола у којој је тридесетак ловаца 

награђено вриједним робним наградама. 



 

Весеље под шатором – КУД „озрен“ Карановац 

 

Овогодишња манифестација „Вучији дани“ на Озрену по први пута је 

одржана на платоу испред новосаграђеног ловачког дома на Околиштима. 

Организатори су одлучили да то убудуће буде стално мјесто окупљања и 

дружења учесника вучијаде јер ловачки дом пружа изванредне услове током 

самих припрема манифестације а и за вријеме боравка учесника. 



 

Ловачки дом на Озрену пружа изванредне услове за ловачке манифестације 

 Добра инфраструктура, прије свега асфалтни пут, струја, вода, 

стабилна интернет мрежа и пространи паркинг простор, у потпуности 

задовољавају критеријуме овако масовне манифестације. 

 Наредних година озренска манифестација одржаваће се посљедњег 

викенда у фебруару, без обзира у који датум пада. 


