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На основу члана 44. 45. 46. и 47. Статута Ловачког удружења Карађорђе из
Тополе, Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе, на седници
одржаној дана 30.09. 2011. године, донео је;

ПРАВИЛНИК
О
ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ЧЛАНОВА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „КАРАЂОРЂЕ“ ТОПОЛА
I.

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником се утврђује дисциплинска и материјална одговорност
чланова Ловачког удружења „Карађорђе“ /у даљем тексту Удружење/ за повреде
ловне дисциплине и правила понашања утврђених Законом о дивљачи и ловству
Републике Србије, Статутом и другим општим актима Удружења.
Члан 2.
Сваки ловац је подједнако обавезан да поштује Закон о дивљачи и ловству,
статут и друга општа акта Удружења.
Непознавање прописа из предходног става никога не оправдава.
Члан 3.
Члан Удружења може бити проглашен одговорним само за оне повреде
ловне дисциплине, које су предвиђене актима из члана 1. овог Правилника.
Члан 4.
Члан Удружења не може бити дисциплински или материјално кажњен ако
није саслушан осим ако се без оправданих разлога не одазове на уредно му
достављен позив и ако му је изречена Записником мандатна казна на лицу места
прекршаја.
Члан 5.
Члан Удружења не може бити кажњен за једно дело два пута.
Члан 6.
Окривљеном члану Удружења се мора омогућити да се изјасни о свим
чињеницама и доказима.
Окривљени у дисциплинском поступку слободно формулише своју одбрану,
а има право да не одговара на поставлјена питања.
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У случају да је окривљени одлучио да ћути, ова се чињеница не сме узети
као отежавајућа околност.
У случају када се утврди да је окривљени својим исказом истинито приказао
чињенично стање, ова се чињеница обавезно мора узети као олакшавајућа околност,
и обрнуто уколико је окривљени неистинито приказао чињенично стање ова се
чињеница има узети као отежавајућа околност.
Члан 7.
Дисциплинску одговорност чланова Удружења утврђује Дисциплинска
комисија у поступку и на начин утврђен овим Правилником.
Материјалну одговорност чланова Удружења утврђује се овим Правилником
и Дисциплинском комисијом у поступку и на начин утврђивања овим Правилником.
Члан 8.
Сваки члан Удружења који је кажњен или је обавезан да надокнади
материјалну штету има право жалбе другостепеном органу.
II.

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Члан 9.
Члан Удружења одговара дисциплински уколико је повреду извршио с
умишљајем или из нехата.
Члан 10.
Дисциплинска повреда се може учинити чињењем или нечињењем.
Кривична или прекршајна одговорност за извршену дисциплинску повреду
не искључује дисциплинску одговорност члана Удружења, ако је радња која
представља кривично дело или прекршај, истовремено и дисциплинска повреда.
Члан 11.
Одредбе овог Правилника примењиваће се и на чланове који напусте
Удружење по извршеној дисциплинској повреди, с тим што изречена казна почиње
од дана поновног учлањења у Удружење.
Члан 12.
Дисциплинском повредом сматра се свака радња или понашање које
представљају повреду ловне дисциплине.
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1.
2.
3.
4.
5.

Члан 13.
За извршене дисциплинске повреде могу се изрећи казне:
Опомена,
Мандатна казна,
Забрана лова,
Забрана вршења изборних функција,
Искључење из Удружења.
1. ОПОМЕНА

Члан 14.
Казном опоменом казниће се члан Удружења који учини следећу
дисциплинску повреду:
1. Не учествује на организовању скупних акција Удружења или секција.
2. Не пуца на штеточине приликом лова ситне дивљачи или у организованим
акцијама у циљу редукције бројности пренамножавања предаторске дивљачи.
3. Не одазива се без оправданога разлога, позиву на састанке секције Удружења,
Скупштине и Управнога одбора Удружења и других ловачких скупова
организованих у циљу договарања и доношења одређених одлука, и не
учествује у другим акцијама.
4. ако нарушава ловачку етику (пуца испред другога, пуца када пред очима нема
чист видик и др.).
2.

МАНДАТНА КАЗНА

Члан 15.
Мандатном казном /новчана казна/ казни ће се члан Удружења који учини
следећу дисциплинску повреду:
1. Лови без ловачких исправа у случају када исте поседује али их нема при себи.
2. Не пријављује уловљену дивљач.
3. Лови у групи мањој од три члана.
4. Лови у друштву неловаца, уколико није знао за то.
5. Иде у ловиште пре одређенога вемена за лов /напусти зборно место/ и остаје у
ловишту после истека такође одређенога времена за лов.
6. Непоштовање одлука о поласку у лов и повратку из лова на зборна места.
7. Лови са нерасним псима и псима који нису намењени за прописану врсту лова.
8. Лови и тражи дивљач са пуним оружјем иако је он, односно група, намирена.
9. Води у лов малолетно лице без одобрења.
10. Лови дивљач ловачком пушком са више од два метка.
11. Врши обуку паса без одобрења корисника.
12. Удаљивање од групе при контроли када није могуће извршити контролу
удаљенога члана од групе.
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13. Удаљивање од групе при контроли када није могуће дозвати групу ради
контроле.
14. Непријављивање промашаја и рањавања високе дивљачи.
Висина новчане казне изриче се у вредности 10% од вредности редовне
чланарине у моменту изрицања мандатне казне.
Казна се изриче на основу сачињенога Записника на лицу места од стране
овлашћених лица Корисника ловишта и члана Удружења који је учинио
дисциплинску повреду, или груповође – стручног пратиоца чији је члан учинио
дисциплинску повреду.
У случају из претходног става, ако овлашћеном лицу Корисника ловишта
наведена лица одбију да потпишу односно сачине Записник, сачињен Записник од
стране овлашћенога лица Корисника ловишта сматраће се валидним.
Рок за уплату казне је 8 дана од дана сачињавања Записника.
У случају да члан у датом року не изврши уплату казне, одмах се подноси
захтев за покретање дисциплинскога поступка.
3.

ЗАБРАНА ЛОВА

ЗАБРАНА ЛОВА ОД 1 ДО 3 МЕСЕЦА
Члан 16.
Казном забране лова од једног до три месеца казниће се члан Удружења који
учини следећу дисциплинску повреду:
1. Неплаћањем мандатне казне у датом року.
2. Делимично поштује и спроводи у живот одлуке и закључке органа Удружења.
3. Ако у ловиште води са собом пса који нема родовник, или ако лови гоничем на
терену где је то нормативним актима и правилницима забрањено.
ЗАБРАНА ЛОВА ОД 3 ДО 6 МЕСЕЦИ
Члан 17.
Казном забране лова од три до шест месеци казниће се члан Удружења који
чини следећу дисциплинску повреду:
1. Намерно погрешно примењује нормативна акта Удружења или одлуке органа
управљања Удружења.
2. Омета друге у лову.
3. Као члан групе не открије ловочувару прекршиоца, без обзира да ли је
прекршилац накнадно откривен или не.
4. Лови дивљач на пољопривредном земљишту засејаном културама у време када
је то забрањено.
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5. Некоректно се односи према ловочуварима, руководиоцима лова и контролним
органима.
6. Прикрива или помаже туђе дисциплинске прекршаје.
7. Лажно сведочи у дисциплинском поступку.
8. Подноси лажне пријаве.
9. Одбија да о себи и другима да личне податке који су неопходни за утврђивање
чињеничног стања, или даје погрешне податке.
10.Прогања или узнемирава дивљач у недозвољено време.
11.Лови заштићену дивљач а није измирио обавезе поена.
12.Лови у друштву неловаца, иако је за то знао.
13.Пуца у ловишту пре времена одређенога за почетак или после истека времена.
14.Ако самовољно промени терен – место за лов које није наведено у дозволи за
лов.
ЗАБРАНА ЛОВА ОД 6 ДО 12 МЕСЕЦИ
Члан 18.
Казном забране лова од шест до дванест месеци казниће се члан Удружења
који учини следећу дисциплинску повреду:
1. Другом уступи своју ловачку пушку или ловачке исправе, а дотично лице нема
дозволу за ношење оружја.
2. Ако острели фазанку, два или више фазанских петлова или зечева, односно
врши одстрел дивљачи супротно одлуци Удружења, а уловљену дивљач не
подели ловцима без улова.
3. Прави неред у лову и при јавним скуповима и акцијама (под нередом се
подразумева прављење галаме, псовке, свађе, непријатна добацивања, покушај
изазивања туче, наношење увреде ловочуварима и другим лицима, пред
дисциплинском комисијом).
4. Лови дивљач а непоседује неку од ловачких исправа.
5. Ако непоштује одлуке о подели терена и граница међу Секцијама па
неовлашћено лови на терену друге секције.
6. Долази у лов под дејством алкохола.
ЗАБРАНА ЛОВА ОД 1 ДО 2 ГОДИНЕ
Члан 19.
Казном забране лова од једне до две године казниће се члан Удружења који
чини једну од следећих дисциплинских повреда.
1. Неконтролисано пушта псе у ловиште за време ловостаја, односно по
завршетку ловне сезоне на одређену врсту дивљачи.
2. Лови неловачким оружјем, односно средствима.
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3. Ако лови, а није измирио обавезе према Удружењу, због чега није могао
подићи ловну карту.
4. Ако лови заштићену дивљач у неловне дане.
5. Ако лови забрањену врсту дивљачи.
6. Ако не извршава обавезе утврђене Законом, Статутом и другим општим
актима Удружења.
7. Неовлашћено хвата, држи и продаје корисну дивљач.
8. Ако рани друго лице у лову.
ЗАБРАНА ЛОВА ОД 2 ГОДИНЕ
Члан 20.
Казном забране лова од две године казниће се члан Удружења који
недопуштено лови у резервату-комерцијалном ловишту без одобрења Удружења.
Истом казном казниће се лице које побегне у моменту наиласка контроле
или које не дозволи преглед ловачке опреме, возила, ко лови употребом рефлектора,
фарова, бакљи и других светлоносних извора, употребом звучних ефеката,
вештачких и живих мамаца, као и употребом хране у коју се ставља омамљујуће
средство.
Истом казном казниће се члан Удружења када лови гађањем из моторног
возила, гажењем дивљачи са моторним возилом, као и када лови војничком пушком
и војничком муницијом.
Члан 21.
Изречене казне забране лова на основу члана 16., 17., 18., 19. и 20 овога
Правилника могу се заменити новчаном казном.
Висина новчане казне је у вредности 20% од вредности редовне чланарине у
моменту изрицања казне за један месец забране лова.
Обрачун новчане казне извршиће Дисциплинска комисија и износ биће
исказан у решењу о кажњавању.
Рок за уплату новчане казне је 8 дана од дана пријема решења.
Члан 22.
Уплата свих новчаних казни врши се на жиро рачун удружења, са уписом
позива на број, број заведенога решења.
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4.

ЗАБРАНА ВРШЕЊА ИЗБОРНИХ ФУНКЦИЈА

Члан 23.
Казном забране вршења изборних функција од четири године казниће се
члан Удружења који учини следеће дисциплинске повреде:
1. Нередовно и неодговорно врши изборну функцију.
2. Прекорачује своја овлашћења.
3. Злоупотребљава свој положај.
4. Неовлашћено употребљава печат или службена акта Удружења.
5. Употребљава претњу или силу при доношењу одлука или решења у
Удружењу.
6. Шири дезинформације о Удружењу и квари међуљудске односе.

5.

ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ УДРУЖЕЊА

Члан 24.
Казном искључења из Удружења казниће се члан Удружења који учини
следећу повреду:
1. Лови за време ловостаја заштићену дивљач.
2. Лови заштићену дивљач која је угрожена поплавом, пожаром или снежним
наносима.
3. Непрописно рукује оружјем или њиме прети.
4. Физички се обрачунава или учествује у тучи у лову, акцијама или састанцима.
5. Рани или одстрели високу дивљач без дозволе за лов.
6. Трује или уништава корисну дивљач.
7. Уништава или оштећује објекте и имовину Удружења.
8. Ради на разбијању Удружења или својим поступцима наноси штету или крњи
углед.
9. Уништава младунче, квари легла, гнезда или купи јаја корисне дивљачи.
10.Лови домаће животиње.
11.Омета ловног инспектора у вршењу надзора или му не пружа потребне
податке.
12.Прикрива битне елементе о себи приликом подношења молбе за пријем у
чланство Удружења.
Члан Удружења кажњен искључењем, може поново бити примљен у
Удружење са подбетом писменом молбом, по истеку три године од дана изречене
казне, уз услов да Удружење оцени да кажњени својим владањем и понашањем
испуњава услове за пријем у Удружење.
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Члан 25.
Уколико члан Удружења са једном радњом извршења или са више радњи
извршења, учини више дисциплинских повреда, може му се изрећи само једна казна
за најтежу дисциплинску повреду, с тим што врста и висина казне може бити
пооштрена изнад мере прописане за ту дисциплинску меру.
Члан 26.
Ако у року од три године ловац буде кажњен два или више пута забраном
лова дисциплинска комисија мора поднети захтев Министарству унутрашњих
послова – надлежној Полицијској станици за привремено одузимање оружја од
прекршиоца.
ОЛАКШАВАЈУЋЕ И ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ
Члан 27.
При одмеравању казне Дисциплинска комисија је дужна да узме у обзир
тежину и последице извршенога преступа, одговорност извршиоца, величину штете
и услове под којима је дисциплинска повреда учињена као и све друге олакшавајуће
и отежавајуће околности које могу утицати да казна буде блажа или строжија.
Олакшавајуће околности су, на пример, признање, младост, раније
некажњавање, пристојно понашање у Удружењу, корисне активности, помоћ
Удружењу на унапређењу ловства, спонзорства Удружењу и др.
Као отежавајуће околности могу се узети на пример лажно приказивање
чињеничнога стања, раније кажњавање, неактивности у Удружењу и др.
Ако је од предходне дисциплинске мере, опомене или мандатне казне
прошло мање од три године, или од казне забране лова мање од пет година, или од
казне искључења мање од 10 година, ове предходне казне, могу се узети као
отежавајуће околности.
ПООШТРЕЊЕ И УБЛАЖЕЊЕ КАЗНЕ
Члан 28.
Ако Дисциплинска комисија утврди да постоје посебне олакшавајуће
околности, тако да се и са блажом казном може постићи сврха кажњавања она може
изрећи блажу казну од прописане за одређену дисциплинску повреду.
Ако Дисциплинска комисија утврди да постоје посебне отежавајуће
околности, тако да се са прописаном казном не би могла постићи сврха кажњавања,
она може изрећи тежу казну од прописане, било по врсти, било по дужини трајања
казне, и то само за један степен више него што је предвиђено.
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ТРАЈАЊЕ КАЗНЕ
Члан 29.
Казна почиње тећи од дана изрицања казне од стране Дисциплинске
комисије. Време проведено под суспензијом саставни је део временске казне
изречене решењем Дисциплинске комисије.
За изречене казне Забране лова и Забране вршења изборних функција,
кажњени члан је дужан да уплаћује прописану чланарину док му траје казна,
односно у колико у међувремену кажњени члан Удружења напусти чланство у
Удружењу, а у случају изречене казне она ће му се рачунати од дана евентуалног
поновног учлањења у Удружење.
Члан 30.
Уколико је кажњени члан, члан и неког другог Ловачког удружења,
Секретар удружења у року од 15 дана је дужан да то Удружење писмено обавести о
изреченој казни кажњеног члана.
ЗАСТАРЕЛОСТ
Члан 31.
Право на покретање и вођење поступка због извршене дисциплинске
повреде или учињене штете застарева за шест месеци од дана сазнања за повреду,
штету и извршиоца, а у сваком случају у року од дванест месеци, осим ако
дисциплинска повреда представља истовремено и кривично дело или прекршајно,
када важе рокови застарелости за то кривично дело, односно прекршајно.

III.

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Члан 32.
Члан Удружења који недозвољено или у невреме изврши одстрел, у невреме
пушта псе у ловиште, ухвати у замку, клопку или на други начин уништи или рани
или присвоји заштићену дивљач на теренима Удружења, дужан је да надокнади
штету Удружењу,по важећем Правилнику о висини штете за бесправно уловљену
или на други начин уништену дивљач.
Дужна су и лица која нису чланови Удружења да надокнаде штету
Удружењу по правилима наведеним у предходном ставу овога члана.
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Члан 33.
Уплаћени износ на име накнаде за учињену штету употребиће се:
- 70% од уплаћенога износа, за исплату награде за лице које је поднело пријаву.
- 30% од уплаћенога износа, употребиће се искључиво за набавку корисне
дивљачи.
Члан 34.
Решењем Дисциплинске комисије одређује се рок у коме је учинилац дужан
да плати штету. Овај рок не може бити краћи од 15 дана ни дужи од 30 дана.
Изузетно, у оправданим случајевима може се одредити да се накнада штете плати у
ратама у времену од шест месеци рачунајући од дана правоснажности решења.
Ако члан Удружења не надокнади штету у напред наведеном року, накнада
штете ће се тражити или тужбом или захтевом пред надлежним судом.
Уколико је штету нанело лице које није члан Удружења исти ће писмено
бити позван да у року од 15 дана од пријема позива надокнади штету, па уколико то
не учини штета ће се тражити пред надлежним судом. Тужбу суду односно захтев за
накнаду штете у парничном, кривичном, прекршајном, управном или другом
поступку подноси Председник Удружења или лице које он овласти, а на основу
одлуке Управног одбора.
Члан 35.
Одредбе овог Правилника о подношењу пријава за кривично односно
прекршајно гоњење и о материјалној одговорности, сходно ће се примењивати и на
лица која нису чланову Удружења, ако учине кривично дело, прекршај или
проузрокују штету Удружењу.
Члан 36.
Подношење захтева за покретање кривичног и прекршајног гоњења и о
материјалној одговорности, подноси одговорно лице у Удружењу, председник
Удружења или друго лице кога он овласти.
Члан 37.
Извршење одређених казни опомене и мандатне казне спроводи се уписом у
одговарајућу евиденцију кажњених чланова Удружења.
Извршење казне забране лова спроводи се забраном ловљења у трајању
одређеном решењем о казни током целе године, које наступа даном изрицања казне.
Извршење казне забране лова, вршења изборних функција спроводи се
забраном избора, односно престанком функције у свим органима Удружења у
трајању одређеном решењем о казни, које наступа када решење о казни буде
коначно.
Извршење казне искључења спроводи се брисањем из евиденције и
одстрањењем из Удружења, када решење о казни буде коначно.
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Извршење накнаде штете спроводи се наплатом новчаних износа одређеног
решењем о казни.
Члан Удружења који је кажњен забраном лова одузимају се ловачке исправе
док забрана траје.
Члан Удружења који је кажњен искључењем из Удружења одузимају се
ловачке исправе и ловачко оружје за време од 12 месеци од дана правоснажности
решења о кажњавању.
Ловачке исправе одузима Дисциплинска комисија, а ловачко оружје
одговарајући орган унутрашњих послова на предлог Дисциплинске комисије.
Извршење казни не може се приступити после истека од 12 месеци од дана
правоснажности решења, о казни.
IV.

ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК

ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАН
Члан 38.
Дисциплински органи су: Дисциплинска комисија, Управни одбор и
Скупштина Удружења.
Члан 39.
За вођење првостепеног дисциплинског поступка укључујући и поступак за
накнаду штете, надлежна је Дисциплинска комисија.
За вођење другостепеног дисциплинског поступка надлежан је Управни
одбор, а за вођење поступка за ванредно ублажавање или опроштај казне надлежна је
Скупштина Удружења.
Члан 40.
Дисциплинска комисија је орган Скупштине Удружења (у даљем тексту
Комисија).
Комисија је у свом раду и доношењу одлука самостална и независна али је
дужна да правилно примењује све прописе.
Члан 41.
Комисију сачињавају 5 чланова које бира Скупштина Удружења на мандат
од четири године. Комисија се на првој седници конституише и из својих редова
бира председника.
У комисију се бирају чланови Удружења против којих никада није вођен
дисциплински поступак нити су дисциплински кажњавани, заслужних угледних
ловних радника и правних стручњака, на предлог збора и скупштине ловачких
секција.
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При избору чланова биће заступљене све секције Удружења, и то: Опленац
Топола 2 члана, Г.Јасеница Доња Шаторња 1 члан, Блазнавац Блазнава 1 члан и
Звезда Јарменовци 1 члан.
Члан 42.
Рад Комисије је усмен и јаван.
Комисија може искључити јавност ако то захтевају разлози морала или
интереси Удружења. Јавност је обавезно искључити када Комисија, по завршеном
поступку одлучује о казни.

-

Члан 43.
Дужност председника комисије су:
Да сазива седнице и да им председава.
Да организује и усклађује рад комисије.
Да се стара да ток дисциплинског поступка буде у складу са прописима и да
резултат поступка буде утврђивање материјалне истине.
Да води првостепени поступак и да потписује сва решења која Комисија
донесе.
Да одговара за законитост и организованост рада комисије.

Члан 44.
Дужности чланова комисије су:
- Да редовно присуствује седницама и да евентуални оправдани или
неоправдани изостанак на време пријави.
- Да на седницама Комисије учествује активно у расправи и одлучивању.
- Да у дисциплинском поступку активно учествује, са правом да поставља
питања и прегледа доказе.
Чланови Комисије за свој рад су одговорни председнику Комисије и
Скупштини Удружења.
Члан 45.
Комисија послове из свог делокруга рада врши на основу одредби Статута
Удружења, Закона о дивљачи и ловству РС, овог правилника и других прописа и
одлука органа Удружења.
Ако се током вођења поступка утврди да није прописана норма за вођење
поступка овим Правилником, сходно ће се примењивати одредбе Закона о
кривичном и прекршајном поступку.
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Члан 46.
-

-

-

Дужности комисије су:
Да позива и саслушава оне чланове Удружења за које постоје основане сумње
да су извршили дисциплинску повреду.
Да спроводи поступак ради утврђивања да ли је извршена дисциплинска
повреда или нанета штета Удружењу, као и ко је то учинио.
Да одређује које ће доказе и којим редом изводити током поступка.
Да утврђује када је прикупљено довољно доказа да се са поузданошћу може
утврдити материјална истина и донети исправна одлука.
Да води уредну евиденцију кажњених чланова Удружења.
Да прати резултате политике кажњавања и да у зависности од тих резултата
пооштрава или ублажава казне,пооштравајући казне за оне дисциплинске
повреде које су у порасту, а ублажавајући казне за оне дисциплинске повреде
које су у опадању.
Да у зависности од проблематике дисциплинске и материјалне одговорности
доставља своје сугесије и предлоге Скупштини и Управном одбору како би се
превентивним мерама спречило повећање дисциплинских повреда и наношење
материјалне штете Удружењу.
Да о свом раду једном годишње извештава Скупштину Удружења.

ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Члан 47.
Дисциплински поступак се покреће на основу писмене пријаве:
- Управника ловишта,
- Ловочувара,
- Скупштине и Управног одбора,
- Ловног инспектора,
- Органа МУП-а,
- Члана Удружења или другога ловачког Удружења на чијој је територији
извршен преступ,
- Грађанина Србије.
Пријава се подноси Секретару Удружења, који је овлашћен да на основу
пријаве поднесе захтев за покретање дисциплинског поступка Дисциплинској
комисији. Рок за подошење захтева за покретање дисциплинског поступка је 8 дана
од дана пријема пријаве. Исто важи и за анонимну пријаву.
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Члан 48.
Комисија испитује основаност Захтева и том приликом може донети једно од
следећих решења:
1. Да је пријава основана и да се поступак покреће.
2. Да је пријава без довољно основа и да се поступак не води.
3. Да је наступила застарелост због чега се поступак обуставља.
Комисија је дужна да једно од напред наведених решења донесе у року од 30
дана од дана подношења захтева за покретање дисциплинског поступка и о томе
обавести подносиоца захтева и окривљенога ловца.
Члан 49.
Ако радња учиниоца дисциплинске повреде садржи и елементе кривичног
дела или прекршаја, Комисија је дужна да поред покретања дисциплинског поступка
поднесе пријаву овлашћеном лицу у Удружењу, председнику Удружења, да исти
поступи по члану 36. овога правилника.
Члан 50.
Комисија је дужна да донесе решење о казни у року од 30 дана од доношења
решења о покретању дисциплинског поступка.
Члан 51.
Комисија може пуноважно радити ако је присутна већина чланова комисије
(најмање 3 члана).
Пуноважно одлучивање о покретању или непокретању као и о застерелости
поступка за доношење решења о казни или о ослобађању од одговорности, може
донети само Комисија када има кворум за одлучивање (најмање три члана).
Одлуке се доносе већином гласова присутног броја чланова.
ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ
Члан 52.
Пошто је сазвао седницу Председник комисије утврђује да ли постоји
кворум за рад Комисије, тако да уколико је овај услов испуњен прелази се на рад.
Комисија испитује основаност пријаве и доноси једно од решења из члана
49. овог Правилника или води претрес по оним предметима у којима је одлучила да
се поступак покрене.
Члан 53.
Претрес почиње тиме што Председник комисије упознаје окривљеног ловца
са члановима Комисије, обавештавајући га да окривљени има право да тражи изузеће
уколико ја са неким од чланова Комисије у тако лошим односима, да се основано
може сумњати у његову објективност.
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Потом се окривљени упознаје са пријавом која је против њега поднета, са
његовим правима у поступку, посебно са правима да одговара или да не одговара на
постављена питања.
Пре почетка претреса комисија из просторије удаљава све сведоке, уколико
су присутни, а који ће сведочити у том предмету.
После тога председник комисије позива окривљеног ловца да изнесе своју
одбрану.
После одбране окривљеног, сведоци својим сведочењем приступају у том
предмету.
У даљем току, комисија одлучује које ће доказе извести у доказном
поступку, као и којим редоследом ће се исти извести.
У доказном поступку могу бити изведени следећи доказни поступци:
- Увиђај,
- Реконструкција,
- Преглед материјалних доказа,
- Вештачење,
- Сведочење.
Члан 54.
Уколико окривљени ловац затражи изузеће било ког члана Комисије, осим
Председника, комисија одмах одлучује да ли је захтев за изузеће оправдан, и ако
јесте, тај члан комисије не учествује у даљем поступку по том предмету, а ако није,
то саопштава окривљеном, који на ову одлуку нема посебно право жалбе.
Уколико је окривљени затражио изузеће председника Комисије, поступак се
прекида и списи се упућују Управном одбору који одлучује да ли је захтев за
изузећем председника Комисије основан или не. Уместо овога Председника може
одлучити да се сам изузме из тог предмета и да уместо њега тај предмет води један
од његових заменика.
Члан 55.
Приликом извођења доказа председник Комисије је дужан да пита
окривљенога да ли има икакве примедбе на извесни доказ и да ли жели да упути
питање сведоку, подносиоцу захтева или вештаку.
Члан 56.
Сви чланови Комисије имају право да постављају питања окривљеном као и
сведоцима и подносиоцу захтева и вештацима и то како пре него што се то право
омогући окривљеном, тако и после тога.
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Члан 57.
Када се заврши доказни поступак Председник ће питати ловца да ли има
предлога за допуну доказног поступка. Уколико таквих предлога има Комисија
одлучује да ли ће се такав предлог прихватити или не.
Комисија може и по својој иницијативи одлучити да се изведу докази који
нису предложени у пријави нити од стране окривљенога.
Члан 58.
Када су сви предложени докази изведени, или када комисија одлучи да нема
потребе за извођењем других доказа, председник Комисије позива окривљеног ловца
да у завршној речи изнесе своју одбрану, посебно питајући окривљеног да ли се
осећа кривим, да ли се каје и да ли жели да уклони све последице свог деликтног
понашања.
Члан 59.
Уколико окривљени ловац није дошао на заказан претрес нити је оправдао
изостанак, а уредно је позван, Комисија у поступку непосредно изводи доказе које
сматра потребним за правилно утврђивање чињеничног стања и одлучује по
предмету.
Члан 60.
После завршне речи окривљеног из просторије у којој се води претрес
удаљавају се сва лица осим чланова Комисије и записничара и прелази се на већање
и одлучивање.
Већање и одлучивање се обавља на тај начин што се овим редоследом
утврђује:
- да ли постоји дисциплинска повреда, и ако постоји која је њена права
квалификација,
- да ли је окривљени одговоран за извршену повреду и ако јесте које све
околности, отежавајуће и олакшавајуће стоје у овом случају и
- коју казну му Комисија изриче,
- да ли постоји материјална штета, у ком износу и ко је дужан да је надокнади.
Уколико се са поузданошћу не може утврдити ко је штету нанео, а
несумљиво је утврђено да је неко из групе ловаца, може се донети одлука-решење да
су штету обавезни солидарно да накнаде сви чланови групе, независно од тога да ли
су били окривљени.
Члан 61.
Уколико се утврди да је окривљени ловац у поступку пред Комисијом
учинио дисциплинску повреду, или уколико се утврди да је такву повреду учинио и
неки други учесник у поступку, сведок или вештак-ловац, под условом да су ова два
последња дала изјаву у поступку у било ком својству, Комисија може и без посебне
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пријаве против ових лица утврдити постојање дисциплинске повреде, њену правну
квалификацију и изрећи казну тим лицима.
Члан 62.
Пошто се заврши већање и одлучивање, Комисија позива окривљеног ловца
да му саопшти решење као и евентуалне правне последице истог, односно
евентуалну забрану лова и сл., од тог дана.

1.
2.
3.
4.

5.

Члан 63.
Комисија може донети једно од следећих решења:
да је окривљени крив и да је нанео штету Удружењу,
да је крив, односно да је извршио дисциплинску повреду, али да није нанео
штету Удружењу,
да није извршио дисциплинску повреду, и да се ослобађа од одговорности,
да је окривљени учинио дисциплинску повреду у тренутку душевног
растројства, да је то душевно растројство накнадно наступило или да је у
међувремену умро, због чега се поступак обуставља,
да је у међувремену наступила застарелост због чега се поступак обуставља.

СУСПЕНЗИЈА
Члан 64.
Комисија суспендује члана Удружења који је извршио дисциплинску
повреду приликом доношења решења из члана 48 тачка 1.
Суспензија може трајати до окончања поступка и коначног решења о
кажњавању.
Члан 65.
Суспендовани члан Удружења има право приговора против одлуке о
суспензији Управном одбору у року од 8 дана од решења о суспензији.
Управни одбор је дужан да одлучи о приговору у року од 30 дана од пријема
приговора.
Приговор на решење о суспензији не задржава извршење.
ЗАПИСНИЦИ
Члан 66.
О раду Комисије води се записник.
У записник се уносе следећи подаци: име и презиме чланова Комисије који
су присутни, ко је записничар, дан када је записник састављен, час почетка и час
завршетка рада Комисије.
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Уколико се саслушава окривљени уносе се генералије о њему, посебно да ли
је или није до сада кажњаван.
У записнику са главног претреса уносе се све чињенице које су битне за
расправљање и одлучивање, а посебно:
- да је окривљени упознат са пријавом о којој је реч,
- сумарна одбрана окривљеног,
- шта је одлучено по захтевима за изузеће,
- шта је одлучено о томе који ће се докази извести и којим редоследом,
- да ли је било питања окривљеном, сведоцима или вештацима, и какви су били
одговори,
- да ли је вршено суочење између окривљеног и сведока међусобно,
- да ли је било предлога за допуну доказног поступка те да ли су они усвојени
или одбијени,
- искази сведока и налази и мишљења вештака,
- резултати читања списа увиђаја,
- да ли је утврђена дисциплинска повреда, и ако јесте, њена правна материјална
штета и уколико постоји у ком износу и ко је дужан да је надокнади и у ком
року.
Записник потписују чланови Комисије и записничар.
РЕШЕЊЕ
Члан 67.
Решење комисије мора садржати:
- увод,
- диспозитив,
- образложење,
- поуку о правном леку,
- потпис председника Комисије,
- печат и заведени деловодни број.
У уводу се наводи састав Комисије која је одлучивала, по ком предмету, да
ли је окривљени био присутан, као и дан када је решење донето.
У диспозитиву се уноси каква је одлука Комисије, односно генералије
окривљенога, да ли је утврђена дисциплинска повреда или не, да ли је констатована
правна квалификација и која, да ли је утврђена одговорност и чија, да ли је утврђена
казна и која, да ли је утврђена материјална штета, износ штете, ко је дужан да је
надокнади и у ком року.
У образложењу се уноси по којој пријави је поступала комисија, каква је
одбрана окривљеног, који су докази изведени, и оцена тих доказа, које је чињенично
стање утврђено, како је утврђена правна квалификација, које су олакшавајуће и
отежавајуће околности, да ли је дошло до примене одредби о посебном ублажавању
казне и пооштравању казне и зашто.
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У поуци о правном леку обавештава се окривљени коме и у ком року може
да упути правни лек.
ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ПРЕД УПРАВНИМ ОДБОРОМ
Члан 68.
На решење Комисије окривљени ловац и подносилац Захтева за покретање
дисциплинског поступка, имају право жалбе у року од 8 дана од пријема решења.
Жалба се подноси у писменом облику Управном одбору Удружења.
По пријему жалбе секретар Удружења упознаје председника Управног
одбора како би се иста уврстила у дневни ред седнице Управног одбора.
Управном одбору се припремају поред жалбе, решење Комисије, као и сви
списи из дисциплинског поступка.
На седницу Управнога одбора на којој се одлучује по жалби, позива се
жалилац као и председник Комисије, ради давања разјашњења.
На тој седници мора се дати реч жалиоцу да објасни жалбене наводе.
Управни одбор је дужан да донесе одлуку по жалби у року од месец дана од
дана пријема исте.
Ако Управни одбор у наведеном року не одлучи по жалби сматраће се да је
жалба усвојена и предмет се враћа Комисији на поновни поступак.
Члан 69.
Управни одбор, поступајући по жалби, може донети једно од следећих
решења:
1. Да се жалба одбија,
2. Да се жалба због застарелости одбаци,
3. Да се поступак због застарелости обустави,
4. Да се жалба усвоји и да се решење о казни или надокнади штете преиначи
ублаживањем казне односно смањивањем накнаде штете, по жалби
подносиоца Захтева и да се изрекне строжија казна,
5. Да се желба усвоји и да се окривљени ослободи од одговорности због
извршене повреде, или ослободи од дужности да надокнади штету, и
6. Да се жалба усвоји, првостепено решење укине и предмет врати Комисији на
поновну одлуку.
Члан 70.
На поступак пред другостепеним органом - Управним одбором, састав
Управнога одбора, записника, решење, итд. сходно се примењују правила
предвиђена овим Правилником за поступак пред Комисијом, уколико пословником о
раду Управног одбора или другим нормативним актима није другачије предвиђено.
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Члан 71.
Решење Управног одбора је коначно, против њега није допуштена жалба
нити вођење спора пред било којим судом.
ПОСТУПАК ПРЕД СКУПШТИНОМ УДРУЖЕЊА
Члан 72.
Кажњени члан Удружења, чије је решење коначно, има право да поднесе
молбу Скупштини Удружења за ванредно ублажавање или опроштај казне.
Молба за ванредно ублажење или опроштај казне, кажњени члан може
поднети најмање на 15 дана пре одржавања Скупштине.
Молба се подноси у писменој форми са навођењем разлога и доказа који
указују на основаност молбе.
Члан 73.
Скупштина Удружења доноси одлуку по молби кажњеног за ванредно
ублажавање или опроштај казне на првој наредној седници.
Одлука Скупштине може бити да се молба одбија, да се казна опрости или
умањи.
Одлука Скупштине је коначна и против ње није допуштено вођење судског
или било ког другог поступка.
Члан 74.
Жалба на решење Комисије којом је окривљени проглашен кривим и кажњен
забраном лова нема суспензивно дејство док код осталих казни она то дејство има.
Ако је изречена казна искључења из Удружења, постоји постоји аутоматска
суспензија све до одлуке другостепеног органа.
Молба за ванредно ублажавање или опроштај казне нема суспензивно
дејство.
ЕВИДЕНЦИЈА

-

Члан 75.
О извршеним казнама води се евиденција код секретара Удружења.
Евиденција извршених казни садржи:
Презиме и име члана Удружења,
Дисциплински поступак ради којег је кажњен,
Врста изречене казне,
Штета, њена висина, износ који је ловац дужан да плати,
Дан коначности решења о извршеној казни,
Време издржавања казне,
Дан када је штета надокнађена,
Број и датум решења којим је казна ублажена, опроштена или брисана.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 76.
Овај Правилник се може мењати или допуњавати на исти начин на који је и
донет.
Члан 77.
За тумачење овога Правилника надлежан је Управни одбор Удружења.
Члан 78.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
дисциплинској и материјалној одговорности чланова Удружења број 64 од
30.07.2008. године.
Члан 79.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења на седници Управног
одбора Удружења.
Број: 152
У Тополи, 30.09.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК,
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „КАРАЂОРЂЕ“
ТОПОЛА
ВЕЛИЗАР МИЉКОВИЋ
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