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ПРАВИЛНИК
О
ПРАВИЛИМА И РАДУ ЛОВАЧКИХ СЕКЦИЈА
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На основу члана 6. 7. и 35. Статута Ловачког удружења Карађорђе из
Тополе, Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе, на седници
одржаној дана 14.03. 2014. године, донео је;

ПРАВИЛНИК
О
ПРАВИЛИМА И РАДУ ЛОВАЧКИХ СЕКЦИЈА
ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА КАРАЂОРЂЕ ТОПОЛА
I.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Унутрашња организација ловачког удружења заснована је на ловачким
секцијама.
Ловачка секција је облик унутрашњег организовања, кроз који чланови
ловачког удружења, организовани у ловачке секције, спроводе активности утврђене
циљевима Ловачког удружења Карађорђе на својој територији.
Ловачка секција може имати свој грб, заставу и знак. О изгледу напред
наведених обележија одлуку доноси Управни одбор Удружења на предлог органа
Ловачке секције.
Члан 2.
Секцију сачињавају:
Ловни ревир и ловци учлањени по територијалном принципу.
У секцији могу бити учлањени и ловци другог ловног ревира који се
опредељују у чланство друге секције уз сагласност Управног одбора секције у коју
се члан опредељује.
Члан 3.
Секције немају својство правног лица и из Удружења немогу иступити.

1.
2.
3.
4.

Члан 4.
Секције су установљене усвајањем важећег Статута Удружења и то су:
Ловачка секција „Опленац“ Топола
Ловачка секција „Горња Јасеница“ Доња Шаторња
Ловачка секција „Блазнавац“ Блазнава
Ловачка секција „Звезда“ Јарменовци
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Члан 5.
Ради остваривања активности и подстицања развоја ловства, секције су
формиране на 4 ловна следећа ловна ревира и то:
1. Ловни ревир I - Ловачка секција ”Опленац“ Топола, на територији месних
заједница Варош Топола, Митровчић, Бор, Љубесело, Липовац, Крћевац,
Загорица, Белосавци, Јеленац, Маскар, Рајковац, Жабаре, Горович, Горња
трнава, Овсиште, Божурња, Пласковац и Винча, у укупној површини од
18.191,00ха.
2. Ловни ревир II - Ловачка секција ”Горња Јасеница“ Шаторња, на територији
месних заједница и насељених места Горња Шаторња, Доња Шаторња, Доња
Трешњевица, у укупној површини од 2.618,00ха.
3. Ловни ревир III - Ловачка секција ”Блазнавац“ Блазнава, на територији месне
заједнице Блазнава, у укупној површини од 1.095,00ха.
4. Ловни ревир IV - Ловачка секција ”Звезда“ Јарменовци, на територији месних
заједница и насељених места Јарменовци, Војковци, Гуришевци и Манојловци,
у укупној површини од 2.739,00ха.
Границе између ловних ревира су дефинисане описом у катастру општине
Топола.

II.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈА

Члан 6.
Области остваривања циљева ловачких секција је гајење, заштита, лов и
коришћење дивљачи, као и унапређење популације дивљачи и њених станишта на
територији ловних ревира.
Циљеви ради којих су основане:
- Заштита, чување и узгој дивљачи на свом ловном ревиру.
- Спроводе све одлуке и закључке органа Ловачког удружења које су у
делокругу рада секција.
- Организују лов ситне дивљачи и групни лов дивљих свиња на својој
територији.
- Предузимају све друге потребне мере да заштите ловиште и дивљач.
- Гради ловно-техничке и друге објекте у ловишту (чеке, хранилишта, солишта,
ловачке куће, прихватилишта и др.) у складу са Годишњим планом газдовања
ловиштем.
- Побољшава услове станишта дивљачи (формира ремизе, пошумљавају
станишта, граде блатишта, појилишта и др.) у складу са ГПГЛ.
- Врше прехрану дивљачи.
- Врше пребројавање дивљачи у сарадњи са Стручном службом Удружења.
- Уносе дивљач предвиђено ГПГЛ за свој ловни ревир.
- Организују акције на уништавању штеточина.
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-

Прикупљају поене од ловаца и у сарадњи са Стручном службом их раздужују.
Формирају ловне групе и одређују груповође.
Одређују зборна места за одлазак и повратак група из лова.
Заступање, представљање и заштита интереса својих чланова пред
Удружењем.
Заштита природе и унапређење животне средине.
Информисање чланова о свим питањима од интереса за њихов рад.
Бирају органе Секција.
Бирају своје представнике за органе Удружења (Скупштина, Управни одбор,
Надзорни Одбор и комисије).
Предлажу лица за најодговорније функције Удружења.
Сарађују са другим Секцијама Удружења ради бољег газдовања.
Предлажу ловце за почасне чланове сходно правилнику Удружења.
Предлажу ловце за похвале, награде и одликовања.
Дају мишљења о пријему нових чланова у Удружење.
Врше и друге послове и задатке у складу са Законом, статутом Удружења,
Правилником, које им повери на основу одлука органа Удружење у циљу
бољег газдовања.

III.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОВАЧКИХ СЕКЦИЈА

Члан 7.
Унутрашња организација Ловачких секција заснована је на ловним
подружницама (у даљем тексту Подружнице).
Члан 8.
Подружнице ће формирати Секције које броје преко 150 чланова.
Члан 9.
Подружница је организациони облик Секције организована на подручију
једне или више Месних заједница зависно од броја ловаца у Месној заједници.
Минималан број ловаца за формирање Подружнице је 15 ловаца и да чини
целовит ловни ревир за успешно гајење и чување дивљачи и организовање лова.
Члан 10.
Одлуку о формирању Подружница доноси Управни одбор Секције, а
Управни одбор Удружења их верификује усвајањем овога Правилника.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Члан 11.
Подружнице у оквиру Ловачке секције „Опленац“ из Тополе су:
Подружница Топола а чине је места: Варош Топола, Бор, Митровчић,
Љубесело, Загорица, Крћевац и Липовац.
Подружница Винча а чине је места: Винча и Пласковац.
Подружница Белосавци а чине је места: Белосавци, Јеленац, Маскар и
Рајковац.
Подружница Жабаре а чине је места: Жабаре и Горович.
Подружница Горња Трнава.
Подружница Овсиште.
Подружница Божурња.

Члан 12.
Ловачке секције које су организоване по подружницама, Зборове ловаца
организују по местима.
Члан 13.
Ловац који станује у Варош Тополи или у другом месту, самостално се
опредељује за ловну подружницу у којој ће ловити.
Права и обавезе, оствариваће и испуњавати у ловној Подружници за коју се
определио.
Ловци усмерени у једну ловну подружницу односно Секцију, могу ловити у
другој подружници, односно Секцији, али уз предходну најаву Председнику Секције
најмање три дана унапред пре ловнога дана, због равномерне заступљености ловаца
у једном ловном дану по подружницама или Секцијама у односу на повртшину
ловишта.
Ловац има право да бира и буде биран само у ловној Подружници односно
Секцији којој припада.
Секција може предложити за највише функције у Удружењу и чланове из
других Секција.
IV.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОРГАНИ ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ

Члан 14.
Секције као организациони део Удружења има своје органе и тела и то:
Збор ловаца.
Скупштина Секције.
Управни одбор Секције.
Председник секције.
Управник секције.
Секретар секције.
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Ловачке Секције које броје до 100 чланова имају Збор ловаца, који чине сви
чланови са њене територије.
Ловачке секције које броје преко 100 чланова имају Скупштину секције.
ЗБОР ЛОВАЦА
Члан 15.
Збор ловаца је највиши орган управљања у Ловачкој секцији. Збор ловаца
бира све органе секције и исти јој одговарају и подносе извештаје о свом раду.
Члан 16.
Збор ловаца чине сви редовни и почасни чланови секције који су измирили
чланарину прописану у пуном износу или прописаним ратама на дан одржавања
Збора ловаца.
За редовне изборе у Секцији, кворум Збор ловаца доноси Председника
Скупштине Удружења одлуком о расписивању избора.
Члан 17.
-

-

Збор ловаца доноси:
План рада Ловачке секције у мандатном периоду.
Збор ловаца разматра и усваја:
Извештај о раду Управног одбора секције за мандатни период.
Разматра иницијативу и предлоге чланова секција.
Анализира и оцењује стање у лову, ловачким акцијама.
Доноси одлуку о броју чланова Управног одбора секције и исте поставља.
Бира Председника, Управника и Секретара Секције.
Из својих редова бира представнике за Скупштину и Управни одбор
Удружења.
Члан 18.
Председник секције сазива Збор ловаца на основу:
По сопственом Закључку.
На основу писменог захтева 1/3 чланова секције.
На захтев Управног одбора Удружења.
На захтев Председника и стручне службе Удружења ако се за то укаже
потреба.

Члан 19.
Збор ловаца пуноважно одлучује ако присуствује више од половине чланова.
Збор ловаца одлучује већином гласова присутних чланова. Гласање је јавно уколико
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Збор ловаца не одлучи другачије. Збор ловаца за свој рад одговара Управном одбору
Удружења.
Члан 20.
Збор ловаца се састаје по Програму рада и према потреби, а најмање једном
у мандатном периоду од 4 године.
Члан 21.
На седнице Збора ловаца позивају се Председник Удружења и Стручна
служба удружења ако има потребе.
Члан 22.
Збор ловаца секције може пре истека мандата члановима своје управе,
опозвати појединачно чланове или уколико оцени да ово не извршава поверене
задатке управу секције у целини.
Поступак опозива спроводи се већином гласова као код избора.
Члан 23.
Збор ловаца, из реда чланова Збора ловаца, бира и разрешава:
Верификациону комисију од 3 члана и Изборну комисију од 3 члана, за мандатни
период.
Сваки члан Збора ловаца има право да да свој предлог за избор радних тела.
Избор се обавља за сваки предлог понаособ, а изабраним се сматра онај ко је
добио највећи број гласова, у складу са одредбама Статута Удружења.
СКУПШТИНА СЕКЦИЈЕ
Члан 24.
Скупштина Секције има сва овлашћења и дужности као и Збор ловаца.
Члан 25.
На рад Скупштине примењују се сви чланови овога Правилника који се
односе на Збор ловаца.
Члан 26.
Највиши орган одлучивања у Секцијама које су организоване по
Подружницама је Скупштина Секције.
Скупштину секције сачињавају представници Подружница сходно следећим
правилима:
- Да свако место буде заступљено са једним делегатом, а остали број делегата
даје свако место по принципу 10 ловаца један делегат.
Мандат члана Скупштине траје 4 године.
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Члан 27.
Ванредне изборе за чланове Скупштине и остале органе расписује председник
Секције, одлуком о расписивању ванредних избора.
Одлука из одредбе предходног става нарочито садржи податак о броју чланова
Секције у моменту расписивања ванредних избора, као основу за утврђивање
укупног броја чланова Скупштине.
Члан 28.
Члану Скупштине Секције престаје мандат, пре истека времена на које изабран:
- престанком чланства у удружењу; - опозивом од стране збора и скупштине
ловачке секције на коме је изабран; - подношењем оставке; . смрћу.
УПРАВНИ ОДБОР СЕКЦИЈЕ
Члан 29.
Управни одбор секције је орган Ловачке секције.
Управни одбор се састаје по програму рада и према потреби. Управни одбор
може пуноважно одлучивати ако седници присуствује више од половине њених
чланова, а одлучује већином њених чланова који јавно гласају.

-

-

-

Члан 30.
Управни одбор обавља следеће послове:
Спроводи одлуке, закључке, смернице, препоруке органа Удружења, Збора или
Скупштине Секције.
Припрема предлоге о којима расправља и одлучује Управни одбор Удружења.
Предлаже Управном одбору Удружења у сарадњи са стручном службом
Удружења, датуме отварања ловних сезона на одређену дивљач.
Даје предлоге и примедбе Управном одбору Удружења ради ефикаснијег
извршења задатака из Ловне основе, Годишњег плана газдовања ловиштем,
финасијског плана Удружења и реализације задатака утврђених општим
актима Удружења.
Даје мишљење Управном одбору Удружења за пријем нових чланова са своје
територије, као и предлог за покретање дисциплинског поступка против
чланова Секције који учине повреде ловне дисциплине.
Даје мишљење Управном одбору Удружења о увођењу додатних доприноса за
чланове на подручију ловнога ревира.
Извршава обавезне акције на свом делу ловишта.
Одлучује о трошењу дела средстава које Управни одбор Удружења стави на
располагање Секцији.
Из свога чланства бира представнике за остале органе Удружења.
Обавља и друге послове које му повери Управни одбор Удружења.
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Члан 31.
Управни одбор Секције за свој рад одговара Збору ловаца, Скупштини
Секције као и Управном одбору Удружења и истом подноси редовно извештаје,
најмање два пута годишње. Сваки члан Управног одбора је одговоран лично за свој
рад и рад Управнога одбора у целини.
Члан 32.
Чланове управног одбора бира Збор ловаца - Скупштина секције, из својих
редова, на предлог чланова збора или скупштине ловачке секције из кога се бирају,
поднетог у усменој форми на дан седнице.
Збор ловаца или Скупштина Секције, посебном одлуком утврђује број
чланова у Управном одбору Секције, поштујући правило да свако место буде
заступљено са једним чланом, а остали број чланова утврђује Збор ловаца или
Скупштина Секције.
На трајање и престанак мандата чланова Управног одбора сходно се примењују
одредбе овог Правилника о трајању и престанку мандата чланова Скупштине
секције.

-

Члан 33.
Председник секције сазива Управни одбор Секције на основу:
По сопственом Закључку.
На основу захтева 1/2 чланова Управног одбора.
На захтев Управног одбора Удружења.
На захтев Председника и стручне службе Удружења ако се за то укаже
потреба.
ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ

Члан 34.
Председник Секције је по своме положају и председник Збора ловаца,
Скупштине Секције, Управнога одвора секције и представник је Ловачке секције у
Скупштини и Управном одбору Удружења.
Члан 35.
Мандат председника ловачке секције траје 4 године и почиње да тече од
дана проглашења избора председника на Збору ловаца или Скупштини Секције, а
престаје истеком времена на који је изабран, оставком или опозивом и у другим
случајевима утврђеним овим Правилником.
Председник се бира из редова чланства Збора ловаца или из редова делегата
Скупштине секције.
9

Правилника о правилима и раду ловачких секција ЛУ Карађорђе Топола

Избор председника обавља се на начин који утврди Збор ловаца или
Скупштина Секције (тајно или јавно гласање).
Члан 36.
-

Председник Секције се стара:
О раду секције, њеним органима, одлукама и закључцима, и да рад Секције
буде у складу са законом, Статутом и другим актима Удружења.
Координира рад органа у Секцији.
Обезбеђује спровођење одлука и закључака органа Удружења и Органа
Секције.
Обезбеђује припремање свих нацрта и предлога докумената за Скупштину и
Управни одбор Удружења и друге органе Секције.
Обезбеђује да рад ловачких секција буде у складу са Законом, другим
прописима, Статутом и другим актима Удружења.
Обавља и друге послове и задатке које му повере органи Удружења и Секције.

Члан 37.
Председник ловачке секције подноси оставку Збору ловаца - Скупштине
секције, у писаној форми.
Даном подношења оставке председнику ловачке секције престаје мандат.
Председник ловачке секције опозива се гласовима већине присутних чланова
збора ловаца – Скупштине секције.
Поступак опозива покреће се на писани предлог најмање 1/3 чланова Збора
ловаца – Скупштине секције.
Када председнику ловачке секције мандат престане пре истека времена на
које је изабран, замењује га Управник секције, који је дужан да распише и одржи
изборе за председника секције у року од 60 дана од дана престанка мандата.
Изабраном новом председнику Ловачке секције мандат траје до истека
мандата предходног председника Ловачке секције коме је мандат престао пре истека
времена.
Члан 38.
Председник Секције има дужност да издаје дозволе за групни лов ситне
дивљачи, предатора и дивљих свиња у редовном лову у своме ловном ревиру.
Члан 39.
Председник Секције за свој рад одговара Управном одбору Удружења,
Збору ловаца – Скупштини ловаца.
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УПРАВНИК СЕКЦИЈЕ
Члан 40.
Управник Секције је по своме положају и управник Збора ловаца,
Скупштине Секције, Управнога одвора секције и представник је Ловачке секције у
Скупштини и Управном одбору Удружења.
Члан 41.
Управник секције има дужности:
- Учествује у организацији и извођењу лова.
- Учествује и организује све акције у ловишту на своме ловном ревиру
(изношење хране, уништавање штеточина, изградља ловнотехничких објеката,
бројање дивљачи).
- Помаже Председнику у припреми седница Збора ловаца – Скупштини Секције
и Управног одбора Секције.
- Издаје дозволе за групни лов ситне дивљачи, предатора и дивљих свиња у
редовном лову у своме ловном ревиру, на основу овлашћења Корисника
ловишта и Председника Секције.
- Обавља и друге послове које му повери Управни одбор и Председник Секције
у складу са нормативним актима Удружења.
Све своје организације и акције изводи и спроводи у сарадњи са
Стручном и Ловочуварском службом Удружења.
Члан 42.
Управник секције за свој рад одговара Председнику Секције, Збору ловаца –
Скупштини секције.
Члан 43.
На избор и опозив Управника секције примењиваће се одредбе овога
Правилника из дела избора и опозива Председника Секције.
СЕКРЕТАР СЕКЦИЈЕ
Члан 44.
Секретар Секције је по своме положају и Секретар Збора ловаца, Скупштине
Секције и Управнога одвора Секције.
Члан 45.
Секретар секције обавља следеће послове:
- Помаже Председнику у припреми седница.
- Стара се о извршењу одлука органа и тела.
11

Правилника о правилима и раду ловачких секција ЛУ Карађорђе Топола

- Стара се о припремама свих нацрта и предлога за Збор ловаца – Скупштину
Секције.
- Води евиденцију о активностима својих чланова у ловишту (разне акције,
изношење хране, израда ловнотехничких објеката, уништавање штеточина,
раздуживање појена и др.).
- Води Записнике са одржаних седница.
- Издаје дозволе за групни лов ситне дивљачи, предатора и дивљих свиња у
редовном лову у своме ловном ревиру, на основу овлашћења Корисника
ловишта и Председника Секције.
- Уредно обезбеђује вођење административно – техничких података у Секцији.
- Обавља и друге послове које му повери Управни одбор и Председник Секције
у складу са нормативним актима Удружења.
Члан 46.
Секретар секције за свој рад одговара Председнику Секције, Збору ловаца –
Скупштини секције.
Члан 47.
На избор и опозив Секретара Секције примењиваће се одредбе овога
Правилника из дела избора и опозива Председника Секције.
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРЕСТАНАК РАДА СЕКЦИЈА
Члан 48.
Одлуку о статусним променама, (припајање, спајање и подела), доноси
Скупштина Удружења на основу Статута, на предлог Управног одбора Удружења са
писменом одлуком Секције са свога највишег органа управљања.

-

Члан 49.
Секција престаје са радом у следећим случајевима:
Одлуком Скупштине Удружења.
Смањењем број чланова испод 20.
Решењем надлежног органа.
У случајевима предвиђеним Законом.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Управнога
одбора Ловачког удружења Карађорђе.
Члан 51.
За тумачење овог Правилника надлежан је Управни одбор
удружења Карађорђе.

Ловачког

Члан 52.
Измене и допуне овог Правилника доноси
удружења Карађорђе.

Ловачког

Управни одбор

Члан 53.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о
правилима и раду ловачких секција, донет на седници Управнога одбора Удружења
дана 26.09.2003. године.
Број: 43
У Тополи, 14.03.2014. године.
ПРЕДСЕДНИК,
УПРАВНОГ ОДБОРА
ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „КАРАЂОРЂЕ“
ТОПОЛА
ВЕЛИЗАР МИЉКОВИЋ
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