БРОЈ: 24/14
КРУШЕВАЦ: 06.06.2014. год.

На основу члана 45. ст. 1. тачка 13. Статута Ловачког удружења "Крушевац" из Крушевца,
од 31.03.2013. године, Управни одбор Ловачког удружења, на седници од 05.06.2014. год.
доноси:

ПРАВИЛНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА МОЛБЕ И ЖАЛБЕ

Чл. 1.
Комисију за молбе и жалбе формира Управни одбор Ловачког удружења, и чине је три
члана из редова чланова Удружења, од којих је један председник и двојица чланови комисије.
Приликом избора чланова у обзир се узима стаж и углед у чланству, стручна
оспособљеност и др.
За чланове комисије се не могу бирати лица која су кажњавана за повреде ловне
дисциплине од стране Дисциплинске комисије.
Комисија одлучује већином гласова и доноси одлуку у форми предлога који доставља
Управном одбору Удружења.Управни одбор већином гласова доноси коначну одлуку.
Чл. 2.
Члан Ловачког удружења може постати сваки грађанин Републике Србије који има
пребивалиште у општини Крушевац, а који обавезан да положи ловачки испит у складу са
Законом о дивљачи и ловству и у складу са Правилником о ловачком испиту.
Члан удружења може постати и лице које има пребивалиште ван општине Крушевац,
које уз молбу за пријем прилаже потврду из Удружења, ако је већ члан у неком Удружењу, да
раније није кажњавано и да се против њега не води дисциплински поступак у Удружењу из кога
долази.Поред потврде прилаже и фотокопију дипломе (уверења) о пложеном ловачком испиту,
или потврду из Удружења где је обављено полагање.
Молба се подноси Управном одбору Ловачког удружења, који након мишљења секције
у коју жели да се учлани и мишљења Комисије за молбе и жалбе, доноси одлуку о пријему у
чланство.
Чл. 3.
Чланови удружења су дужни да плате чланарину у складу са одлуком Управног одбора
за текућу ловну годину, учествују у акцијама смањења броја предатора, прихрани дивљачи и
другим активностима.
Уколико члан Удружења не испуни обавезу учешћа у акцијама смањења броја
предатора и прихрани дивљачи, дужан је да према одлуци за текућу ловну годину изостанак
оправда уплатом утврђеног износа од стране Управног одбора.
Чланови удружења у зависности од избора начина плаћања одједном или у ратама,
дужни су да поштују изабрани начин, чиме стичу право на погодности које су утврђене одлуком
Управног одбора.
Члану удружења који не уплати чланарину у целости по изабраном начину, као и не
исплаћивањем других новчаних обавеза, неучествовањем у акцијама смањења броја
предатора и акцијама прихране дивљачи и других обавеза предвиђених Статутом и
нормативним актима Удружења, престаје статус члана Удружења.

Чл. 4.
Уколико члан Удружења из оправданих разлога не може да уплати чланарину за текућу
ловну годину, део чланарине или касни са уплатама рата чланарине, дужан је да у року од 30
дана од насталог разлога у писменом облику у форми молбе образложи разлоге Комисији за
молбе и жалбе.
Оправдани разлози су следећи:
-наступање теже болести, или тежа повреда члана Удружења
-наступање теже болести или смрти блиског члана породице (блиски чланови породице
су супруга, деца, отац и мајка, уколико живи у продичној заједници са тим лицима, усвојилац,
усвојеник, старатељ или стараник)
-и других оправданих разлога који утичу на немогућност уплате чланарине.
Докази о наведеним разлозима морају бити приложени уз молбу.
Уколико се уз молбу не доставе докази који поткрепљују наводе молбе, Комисија ће
молбу одбацити као непотпуну.
Чл. 5.
Члановима који су поднели молбу из разлога наведених у члану 4. чланарина се може
умањити до 50 %, у зависности од оправданости наведених разлога.
Чл. 6.
Члан Ловачког удружења који је имао прекид чланства, може наставити чланство у
Удружењу и у том случају има статус члана са прекидом.Чланарина за чланове са прекидом је
већа од редовне чланарине, за текућу ловну годину, а њен износ (проценат увећања) одлуком
доноси Управни одбор Удружења.
Чл. 7.
Лице који се први пут учлањује у Удружење, има статус новог члана.Мора да положи
ловачки испит (у складу са Правилником о полагању ловачког испита).
Чланарина за нове чланове такође је већа од редовне чланарине, а њен износ
(проценат увећања) одлуком доноси Управни одбор Удружења.
Чл. 8.
Чланови удружења старији од 60 године, као и инвалиди рада прве категорије,
ослобођени су свих обавеза и акција у Удружењу, изузев чланарине.
Чланови удружења старији од 60 године, са непрекидним ловачким стажом од најмање
25 година, плаћају чланарину у висини од 50% од укупне висине чланарине, у коју је урачуната
пуна висина чланарине Вишем Ловачкоом савезу.
Инвалиди рада 1. категорије плаћају чланарину у висини од 50% од укупне висине
чланарине, у коју је урачуната пуна висина чланарине вишем Ловачком савезу.
Чланови Удружења старији од 65 године, са непрекидним ловачким стажом од најмање
35 године, као и чланови Удружења са непрекидним ловачким стажом од најмање 40 године
(без обзира на године старости), плаћају само чланарину вишем савезу. Они имају статус и
звање почасни члан Удружења.
Почасни чланови су ослобођени свих акција и рада у ловишту,
Чланови Удружења који су кажњавани за повреде теже ловне дисциплине од стране
Дисциплинске комисије Удружења, или другог Удружења где су члановине могу да добију
статус члана са 50%, нити статус почасног члана.
Уз молбу се обавезно прилажу докази и примењује се чл. 4. ст. 4. овог Правилника.
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Чл. 9.
Члан Удружења који је уплатио чланарину и испунио обавезе из акција смањења броја
предатора и прихране дивљачи, може пренети право на лов, односно чланарину на другог
члана Удружења, само ако и он има исти статусни положај у Удружењу.Уколико му је већ
наручена ловна карта, пренети износ се умањује за цену ловне карте.
Чл. 10.
Уколико из једне породице, три члана, који живе у продичној заједници (отац и два
сина, или деда, син и унук) имају статус редовних чланова, најстаријем члану може се одобрити
попуст до 50 %.
Чл. 11.
Члан Удружења може да оствари умањење чланарине само по једном основу.
Чл. 12.
Члан Удружења који је остварио одређено умањење чланарине, по било ком основу, не
може да пренесе или уступи, тако умањену чланрину другом члану Удружења.
Чл. 13.
Чланарина се може умањити члану, који Удружењу изврши неку услугу, у износу цене
извршене услуге.
Чл. 14.
Члановима Удружења који су претрпели штету од дивљачи, а којима штета мора да се
надокнади у складу са Правилником о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на
дивљачи и поступку и начину утврђивања штете, уз њихову сагласност може се умањити
чланарина за текућу или наредну ловну годину, у износу висине причињене штете.
Чл. 15.
Члановима који својим заслугама или доприносом, помогну Удружење у већој мери,
Управни одбор може да одобри бесплатну чланарину за текућу или наредну ловну годину.
Чл. 16.
За све остало што није обухваћено овим Правилником, одлуку доноси Управни одбор,
за сваку молбу појединачно, а на предлог Комисије за молбе и жалбе.
Чл. 17.
Одлуку коју донесе Управни одбор Ловачког удружења, по молбама и жалбама је
коначна.
Чл. 18.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
Председник Ловачког удружења:
Владимир Костић
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