
 

БР: 26/14 

КРУШЕВАЦ 

06.06.2014.год. 

 

 

На основу чл. 45, ст. 1, тач. 13 и чл. 61, Статута Ловачког удружења ,,Крушевац,, Управни 

одбор Ловачког удружања је на седници одржаној дана 05.06.2014. године, доноси: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
 

О РАДУ ЛОВАЧКИХ СЕКЦИЈА Л.У. ,,КРУШЕВАЦ,, - КРУШЕВАЦ 
 

 

 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

 

Ловачка секција (у даљем тексту: Секција) је основни облик организовања чланова Удружења 

и окупљања ловаца у оквиру Ловачког удружења ,,Крушевац,, Круешвац. 

 Секције се формирају на територији једног или више насеља и организационе су целине 

затвореног типа. 

 Одлуку о формирању секција доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора, у 

складу са Статутом Удружења. 

Члан 2 

 

 Секција нема својство правног лица и не може иступити из Удружења. 

 

Члан 3 

 

Седиште и назив Секције је у насељу у коме има највећи бр. чланова Секције, или како се 

чланови договоре. 

 

II   ЗАДАЦИ И  ОБАВЕЗЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

Члан 4 

 Задаци и обавезе Секције: 

 Секција у свом раду мора да се строго придржава Закона о дивљачи и ловству, Статута 

Удружења, нормативних аката Удружења, одлука Скупштине, Управног одбора и политике и 

смерница Удружења. 

 Да донесе одлуку и потпише споразум о начину организовања лова и извођењу свих 

активности у пограничним зонама, са суседним секцијама.О донетим одлукама у року од 8 

дана писменим путем обавесте Удружење. 

 Да прими у чланство, у складу са својом ловном површином,  ловце из секција које у односу 

на своју ловну површину имају превелики број ловаца.Чланство у једној Секцији мора да 

траје најмање 4 године. 

 Да у току главне ловне сезоне, на ситну дивљач у једном ловном дану, прими ловце из других 

секција, по свом нахођењу, најмање 15 % од броја својих ловаца. 

 Гостовање ловаца из секције у секцију дозвољено је почев од трећег ловног дана.Прва два 

ловна дана свако лови у својој секцији.Важи само за главну ловну сезону,за лов на ситну 

дивљач.                                                                                                                                    
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 Доноси одлуке о пријему нових чланова и чланова из других секција, ту одлуку у писаној 

форми доставља У.О. а Управни одбор верификује донету одлуку.  

 Да штити, чува, врши узгај дивљачи и стара се о очувању животне средине. 

 Организује лов у складу са Законом о дивљачи и ловству, Статутом Удружења, нормативних 

аката, етичким кодексом понашања ловаца и одлукама Удружења. 

 У сарадњи са Стручном службом изграђује ловнотехничке и ловноузгојне објекте у ловишту, 

врши прихрану дивљачи, пролећно бројање дивљачи, спроводи радне обавезе ловаца у 

ловиште и др. 

 У сарадњи са Стручном службом и Управним одбором доноси одлуку и врши насељавање 

дивљачи. 

 У сарадњи са Стручном службом организује акције на смањењу броја предатора у ловишту и 

раздуживању поена. 

 Одређује зборна места за улазак и излазак из ловишта. 

 Води евиденцију уловљење дивљачи и стара се да основни фонд гајених врста дивљачи буде 

оптималан. 

 Прати рад сваког члана Секције, уз обавезно вођење евиденције. 

 Стара се о чувању и обезбеђивању ловишта уз искључиву сарадњу са Стручном и 

Ловочуварском службом. 

 Организује разне скупове ловаца, ради ширења и промовисања другарства и добрих 

међуљудских односа. 

 Сарађује са носиоцима права својине у свом ловишту  у циљу заштите племените дивљачи и 

спречавања штете коју ова дивљач причињава. 

 Да бира органе Секције. 

 Да бира делегате за Скупштину Удружења, даје предлог за председника Л.У. председника 

Скупштине, предлог за члана Управног одбора Л.У. као и чланова скупштинских комисија. 

 Обавештава и упознаје чланове о свим одлукама Удружења. 

 Даје предлоге за похвале, награде и одликовања за своје чланове. 

 Разматра и даје предлоге о висини чланарине. 

 Разматра извештаје органа управљања Удружења. 

 Врши и друге послове у складу са Законом о дивљачи и ловству, Статутом Удружења и овог 

Правилника и одлукама Управног одбора. 

 

Члан 5 

 

 Наведене задатке и обавезе у члану 4 секције извршавају организовањем својих органа и 

ловаца. 

 Ловци су обавезни да се одазивају на позив органа секције и извршавају постављене задатке. 

Члан 6 

 

 Број секција у оквиру Удружења, може бити смањен или повећан зависно од броја ловаца, 

удруживањем секција, поделом једне секције на две или више нових секција или осталих услова. 

 

Члан 7 

 

 Две или више суседних секција могу се удружити, ако се за то изјасни више од 2/3 њихових 

чланова и ако за то постоје оправдани разлози. 

 Секција се може поделити на две или више нових секција, ако за то постоје оправдани разлози 

и ако се за то изјасни више од 2/3 њених чланова. 

 Одлуке за које је потребна 2/3 већина, гласање се обавља писменим путем, уз својеручни 
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потпис и уписивање матичног броја. 

 Одлуку о удруживању или подели секција верификује Управни одбор на одлуку 

заинтересованих секција, а исту потврђује Скупштина Удружења. 

 Удруживањем две или више секција формира се једна секција, која има онолико актива колико 

се бивших секција удружило. 

Члан 8 

 

 Секције су дужне да преко својих органа сарађују, размењују мишљење и развијају хумане 

међуљудске односе. 

 Органи секција договарају се међусобно о свим питањима од општег интереса, у складу са 

ЗДЛ, Статутом Удружења и одлукама Управног одбора, а нарочито: 

 О извршењу лова на свом подручју. 

 Начину контроле ловишта уз узајамно помагање и обострану сарадњу. 

 Организовању акција на смањењу броја предатора у ловишту, као и свим другим пословима 

који су од заједничког интереса. 

Секције се могу посебно договарати и када је у питању извођење радова у ловишту, 

насељавање дивљачи и сл. 

 

III   ОРГАНИ  СЕКЦИЈЕ 

 

Члан 9 

 Органи секције су: 

 Збор ловаца секције. 

 Председништво секције. 

 Комисије. 

Члан 10 

 

 Збор ловаца секције је највиши орган секције а чине га сви ловци секције.Збор ловаца доноси 

одлуке на нивоу секције. 

 Збор ловаца равноправно одлучује ако на њему присуствује више од 1/2 укупног броја чланова 

те секције, осим ако на дневном реду није тачка где је потребна одлука 2/3 чланова секције. 

 Ако у заказано време не буде присутна потребна већина чланова секције, почетак рада Збора 

одложиће се за 30 мин.Ако и после овог времена нема потребне већине, Збор ће радити са присутним 

бројем чланова. О заказаном Збору, чланови Секције морају бити уредно и на време обавештени, 

најмање 7 дана пре његовог одржавања. 

 Одлуке се доносе већином гласова од присутног броја чланова Секције.Уколико се за једну 

одлуку половина присутних изјасни ЗА, а половина ПРОТИВ, сматра се да таква одлука није донета.  

Одлуке које доноси Збор Секције морају бити у складу са Законом о дивљачи и ловству, 

Статутом Удружења, нормативним актима и одлукама Удружења.  

Донете одлуке од стране Збора Секције су обавезујуће за све чланове Секције. 

 

Члан 11 

Задаци Збора ловаца су:  

 Бира органе ловачке секције (педседништво од три или више члана) у колико дође до 

удруживања секција председници актива су и чланови председништва секције. 

 Бира делегате за скупштину из редова својих ловаца и то: на сваких 30 започетих 

ловаца, једног делегата. 

 Секција може бирати онолико потпредседника колико је потребно за нормалан рад 

секције. 

 Потпредседника бира секција на предлог председника секције. 
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 Потпредседник је саставни део Председништва секције. 

  Бира председника секције и секретара.У случају удружења секције председника бирају 

председници актива. Мандат председника,  секретара и председника актива је четири 

године и може бити биран више мандата. 

 Бира и именује одређене комисије. 

 Разматра и верификује планове ловачке секције. 

 Разматра нормативна и друга акта које ловачко удружење доставља секцији на јавну 

расправу,даје примедбе и предлоге у вези са истим. 

 Опозива и смењује органе секције и делегате које секција бира у друге органе. 

 Расправља и доноси одлуке и по свим другим питањима из делокруга рада ловачке 

секције. 

Члан 12 

 

                Одлуку о сазивању збора ловаца доноси председник секције. 

        Председник председава збором ловаца. 

        Збор ловачке секције може се сазвати на захтев Л.У. тј. његовог органа У.О. или ако то захтева 

више од  једне половине чланова секције. 

 

Члан 13 

            Председништво: 

            Председништво секције је колективно, оперативно, извршни орган збора ловаца секције, у 

коме сви чланови имају иста права и дужности. 

            Председништво сачињавају они ловци који су изабрани само на збору секције. 

Председништвом руководи председник секције. 

            Основни задаци председништва су: да спроводи све задатке и закључке које доносе збор 

ловаца, Скупштина удружења и Управни одбор удружења у складу са Статутом и Законом о дивљачи 

и ловству. 

Члан 14 

 

             Седнице председништва сазивају се према потреби и времену које диктирају одређене 

активности. 

             На седницама се води записник, са свим значајним одлукама и примедбама.Записник се у 

писаној форми доставља Удружењу, а један примерак секција задржава за себе. 

             Председништвом председава председник секције, а у његовом одсуству председава 

потпредседник. 

Члан 15 

 

             Прдседништво за свој рад одговара Збору ловаца своје секције и УО Удружења. 

 На крају ловне године председник секције подноси известај о свом раду Збору ловаца. 

 

 КОМИСИЈЕ: 

Члан 16 

 

У оквиру секције организују се следеће комисије: 

 Комисија за узгој, заштиту, прихрану и насељавање дивљачи. 

 Комисија за давање предлога за похвале, награде и одликовања. 

Комисије именује Збор ловаца.У случају потребе Збор ловаца може да формира за одређене 

активности комисију која има мандат до извршења задатка. 
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Члан 17 

 

 Комисија за узгој, заштиту, прихрану и насељавање дивљачи стара се о свим пословима који 

се односе на узгој, заштиту, прихрану, насељавање дивљачи и контрлу ловишта у сарадњи са 

Стручном и Ловочуварском службом, а у складу са Законом о дивљачи и ловству, Статутом и 

одлукама Удружења. 

Члан 18 

 

Комисија за давање предлога за похвале, награде и одликовања има задатак да прати рад 

сваког појединца у секцији и да даје предлоге за оне чланове који се истучу у раду, да буду 

похваљени, награђени или одликовани. 

Кмисија даје предлог Председништву секције које је дужно да размотри изнети предлог и на 

Збору ловаца донесе одлуку и исту достави Удружењу. 

 

Члан 19 

Мандат комисија траје 4 године. 

  

ПРЕДСЕДНИК  ПРЕДСЕДНИШТВА  СЕКЦИЈЕ 

 

Члан 20 

 

 Председник се бира на Збору секције у скалу са чланом 9 овог Правилника. 

 Мандат председника и потпредседника траје 4 године. 

 За свој рад председник је одговоран Председништву секције, Збору ловаца и Управном одбору 

Удружења. 

 Председник сазива Председништво секције, по потреби и њиме председава. 

 

Члан 21 

 

 Председника, као и цело Председништво, може опозвати, због неактивности, Управни одбор 

Удружења, као и Збор ловаца и пре истека мандата. 

 

Члан 22 

 

 Дужности председника Председништва секције наведене су у члану 4 овог Правилника. 

 Председник Председништва координира рад свих органа секције и стара се да се сви 

постављени задаци изврше и спроведу на време. 

 Председник Председништва секције је дужан да извршава и све задатке које му постави 

Управни одбор Удружења, Скупштина или нека њена комисија. 

 

Члан 23 

 

 Секретара секције такође бира Збор ловаца на период од 4 године. 

 Секретар као члан Председништва секције извршава све задатке административне природе из 

оквира рада секције, а на захтев председника и Председништва секције. 
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НАЧИН  ЛОВА  У  СЕКЦИЈИ 

 

Члан 24 

 

 Лов у секцији се изводи искључиво у складу са Законом о дивљачи и ловству, Статутом  

Удружења, Правилника о газдовању  ловиштем „Расина“ и одлукама Управног одбора. 

 

Члан 25 

 

 Члан Удружења може да лови ако испуни следеће услове: 

 Да је редован члан Удружења. 

 Да је у року измирио чланарину за текућу ловну годину. 

 Да има дозволу за држање и ношење ловачког оружја. 

 Да је испунио све радне обавезе према Удружењу (акције, поени, рад у ловишту и др.) 

 Да испуњава и спроводи одредбе Закона о дивљачи и ловству , Статута, других нормативних 

аката удружења, као и одлуке Управног одбора и секције. 

 

Члан 26 

 

 Председник секције је дужан да упозна све груповође, а они ловце, чланове група са свим 

упуствима која се односе на начин извођења лова или акције, тог дана, како би лов или акција била 

изведена на безбедан начин. 

Члан 27 

 

 Сваки ловац дужан је да по завршетку лова или акције да груповођи податке шта је тог дан 

уловио, а груповођа је обавезан да то евидентира у извештају о извршеном лову и исти, уредно 

попуњен достави председнику секције са дозволом за лов.Председник секције у одређеном року све 

дозволе и извештаје о извршеном лову, доставља Удружењу. 

 

Члан 28 

 

 Ловци који из једне секције иду у лов на ситну дивљач, као гости у другу секцију, морају бити 

уписани у дозволу за лов домаћина, код кога долазе у лов и са њим лове. 

 Ловци који као гости долазе из других Ловачких удружења, добијају дозволу за лов у 

удружењу, уз сагласност секције где иду у лов, у складу са одлукама Управног одбора. 

 

Члан 29 

 

 Лов на пролазну дивљач, дивљу патку може се организовати у складу са ЗДЛ, и одлукама 

Управног одбора. У зимским условима пролазна дивљач се може ловити поред обала река, на 

удаљености највише 50 м. од обале. 

 Дозволу за лов, издаје председник секције, или лице које предложи секција, а Управни одбор 

Удружења то верификује, за терен своје секције.Дозвола важи само за секцију у којој је издата. 

 У одређеним ситуацијама дозвола за лов пролазне дивљачи може се издати и у Ловачком 

удружењу, од стране лица задуженог за то. 

 Одлуку о терену за лов, време трајања лова и уопште организацију лова доноси Управни 

одбор. 

Чан 30 

 

 Лов на високу дивљач (дивља свиња и срнећа дивљач) и крупне звери (вук, шакал, лисица и 
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дивља мачка) може се организовати у складу са ЗДЛ, Правилником о газдовању  ловиштем „Расина“  

и одлукама Управног одбора. 

 Лов на крупне звери може се организовати и на уређеном и регистрованом мрциништу 

(појединачни лов са чеке). 

 Дозволу за лов дивље свиње чекањем издаје управник ловишта. 

 Приход који се оставри од ловаца, који као гости лове у другу секцију, биће уложен у секцију у 

коју је организован лов кроз материјал за изградњу ловнетехничких и ловноузгојних објеката и храну 

за дивљач, а приход од ловаца из матичне секције за надокнаду и исплату штета коју је причинила 

дивљач. 

 Ловци који из једне секције иду у лов на високу дивљач и крупне звери чекањем, као гости у 

другу секцију, морају да буду активни учесници у изградњи чека, хранилица и прихране, како би 

стекли услов да учествују у лову. 

 У групном лову на дивљу свињу, услови из претходног става не важе.Одлуку о организацији и 

извођењу лова доноси Управни одбор и Стручна служба. 

 

Члан 31 

 

 Употреба ловачких паса мора бити у складу са ЗДЛ,Правилника о ловачким псима и одлукама 

Управног одбора. 

Члан 32 

 

 Употреба ловачког оружја мора бити искључиво у складу са ЗДЛ и нормативним актима 

Удружења. 

 

ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33 

 

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и усвајања од стране Управног одбора 

Удружења. 

Члан 34 

 

 Досадашњи Правилници који су регулисали ову материју о раду секција, после усвајања овог 

Правилника стављају се ван снаге. 

Члан 35 

 

 Тумачење овог Правилника врши искључиво Управни одбор Удружења. 

 

Члан 36 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду ловачких секција Л.У. 

,,Крушевац,, - Крушевац од 25.12.2013. године. 

 

                                                                                                         Председник Управног одбора: 

                                                                                                                    Владимир Костић 


