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ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ
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ПАЛЕ, ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ

На основу члана 60. Статута Ловачког удружења „Јахорина“ Пале Управни
одбор д о н о с и :

ПРАВИЛНИК
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ЛОВАЧКОГ
УДРУЖЕЊА „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОВРЕДА ЛОВАЧКИХ ОБАВЕЗА И
ИЗРИЦАЊА ЛОВАЧКИХ КАЗНИ
ЧЛАН 1.
Повреде ловачке обавезе могу бити лакше и теже, обзиром на њихове
последице и утицај на остварење задатака и Удружења.
ЧЛАН 2.
Члан Удружења одговара само за повреде обавеза које су у вријеме извршења
биле утврђене Правилником о дисциплинској одговорности и Законом о ловству.
ЧЛАН 3.
Члану Удружења се не може изрећи дисциплинска мјера због повреде ловачке
обавезе, прије него што буде саслушан, осим ако се без оправданих разлога не
одазове на уредно достављен позив.
У поступку утврђивања одговорности члана Удружења може заступати
бранилац.
ЧЛАН 4.
При изрицању мјере због повреде ловачке обавезе учиниоцу се узимају у обзир
и олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито оне које се прописане овим
Правилником.
ЧЛАН 5.
Поступак за утврђивање одговорности члана Удружења, не може се покренути
нити водити поступак, по истеку рока од шест мјесеци, од сазнања о учињеном
прекршају, односно двије године од дана када је прекршај учињен.
ЧЛАН 6.
Изречена мјера се брише из евиденције, ако члан Удружења у року од једне
године по извршењу казне не учини нову повреду ловачке обавезе.

ЧЛАН 7.
Члан Удружења одговара одговара за учињену лакшу и тежу повреду ловачке
дужности.
ЧЛАН 8.
Лакшом повредом дужности сматра се:
1. Неодазивање на заказане акције по свим видовима у ловишту Удружења,
2. Прекорачење дневног улова дивљачи (дозвољен одстрел уписан на
дозволи),
3. Лова са нерасним псима,
4. Непристојан однос према другом члану Ловачког удружења „Јахорина“
Пале,
5. Неодазивање на сједнице органа Удружења,
6. Обука керова ван дозвољеног ревира за те сврхе,
7. Ко лови без положеног испита,
8. Лов дивљачи са недозвољеним оружјем.
Тежом повредом ловачке дужности сматра се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Извршење одстрела стално заштићене дивљачи,
Извршење одстрела дивљачи за вријеме ловостаја,
Непријављивање извршног одстрела дивљачи,
Неовлаштено позивање гостију из других ловачких удружења,
Ловљење дивљачи кад лов није дозвољен,
Ко лови без дозволе за лов и не поштује зборно мјесто,
Ловљење дивљачи на недозвољен начин (отрови, замке, рефлектори, итд.),
Пуштање ловачких керова у станиште срнеће дивљачи, а нарочито за
вријеме високог снијега,
9. Кретање ловиштем у пијаном стању са оружјем,
10. Фалсификовање ловачког испита и других аката Удружења,
11. Спречавање органа унутрашње контроле у извршењу својих задатака,
12. Злоупотреба изборних функција,
13. Понављање лакших повреда предвиђених у члану 8. овог Правилника.
ЧЛАН 9.
Због повреда ловачких обавеза члану Удружења се могу изрећи следеће
санкције:
1. Писмена јавна опомена, која се у писменој форми доставља Управном
одбору,
2. Забрана вршења изборних функција у Ловачком удружењу у периоду од
четири године,
3. Забрана лова од један мјесец до једне године,

4. Искључење из Удружења од једне до четири године,
5. Трајно искључење из Удружења.
ОРГАНИ ЗА ПОКРЕАТЊЕ , ВОЂЕЊЕ И ИЗРИЦАЊЕ САНКЦИЈА
ЧЛАН 10.
Пријаве за утврђивање повреде ловачке обавезе подноси:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Управни одбор,
Надзорни одбор,
Главни лововођа одбор,
Ловочуварска служба,
Унутрашња контрола, патрола,
Груповођа.

Пријаве о повреди ловачких обавеза могу да поднесу овлаштена службена
лица и радници шимских газдинстава.
ЧЛАН 11.
Органи за покретање, вођење поступка, те изрицање мјера су:
1. Дисциплински тужилац Удружења,
2. Дисциплинска комисија Удружења.
ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ
ЧЛАН 12.
Дисциплински тужилац покреће поступак за утврђивање повреде ловачке
обавезе по добијеним пријавама од органа и лица наведених у члану 10. овог
Правилника.
ЧЛАН 13.
Ради провјере одређених чињеница из пријаве, а у циљу припремања оптужбе
дисциплински тужилац може наредити провођење претходног поступка.
У том случају претходни поступак провест ће предсједник дисциплинске
комисије или један од чланова дисциплинске комисије којег одреди предсједник.
ЧЛАН 14.
Сходно Статуту Ловачког удружења дисциплинског тужиоца бира Управни
одбор на приједлог предсједника Управног одбора. Замјеник дисциплинског
тужиоца се бира на исти начин и мандат им траје четири године.

ЧЛАН 15.
Дисциплински Тужилац за свој рад одговара Управном одбору Удружења.
ЧЛАН 16.
Дисциплински тужилац покреће поступак за утврђивање повреде ловачке
обавезе оптужницом коју подноси дисциплинској комисији Удружења.
ЧЛАН 17.
Уколико дисциплински тужилац утврди да у конкретној повреди ловачке
обавезе има елемената одређеног кривичног дјела, дужан је о томе обавијестити
Јавно тужилаштво.
ЧЛАН 18.
Вођење кривичног поступка не искључује вођење дисциплинског поступка.
ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
ЧЛАН 19.
Дисциплинска комисија води поступак за утврђивање повареде ловачке
обавезе и изриче мјере прописане у члану 9. овог Правилника.
ЧЛАН 20.
Дисциплинска комисија броји три члана и три замјеника. Предсједника и
чланове дисциплинске комисије као и њихове замјенике бира Управни одбор
Удружења на приједлог предсједника Удружења, а њихов мандат траје четири
године.
ЧЛАН 21.
На основу оптужнице коју подноси дисциплински тужилац предсједник
дисциплинске комисије заказује претрес и одређује вријеме и мјесто његовог
одржавања.
ЧЛАН 22.
Предсједник дисциплинске комисије позива:
- окривљеног путем позива (препоручена пошиљка),
- по потреби претресу присуствује и дисциплински тужилац.

ЧЛАН 23.
Претрес је јаван, њиме руководи предсједник дисциплинске комисије, а у
његовој одсутности његов замјеник.
ЧЛАН 24.
У позиву на претрес мора се означити:
- име и презиме окривљеног,
- датум и мјесто рођења,
- датум и мјесто одржавања претреса,
- вријеме почетка претреса,
- у ком својству се лице позива,
- предмет одговорности.
ЧЛАН 25.
Испуњавањем услова за одржавање претреса, предсједник дисциплинске
комисије објављује предмет поступка, те утврђује идентитет окривљеног и позива
га да изнесе своју одбрану. По својој жељи окривљени може ангажовати
браниоца.
Питања оптуженом могу постављати и чланови дисциплинске комисије и
дисциплински тужилац.
ЧЛАН 26.
Докази се изводе читањем оптужнице, пријава, изјава и саслушањем свједока.
ЧЛАН 27.
Дисциплинска комисија може рјешење одложити претрес, ако је потребно да
се употпуни извођење доказа ради утврђивања постојања повреда ловачких
обавеза.
У рјешењу о одлагању претреса одредиће се мјесто и вријеме када ће претрес
бити настављен.
ЧЛАН 28.
Када буду изведени сви докази, предсједник комисије објављује да је претрес
закључен.
Након завршетка доказног поступка комисија се повлачи на вијеће и одлучује
о одговорности окривљеног и изриче дисциплинске санкције о чему писменим
путем обавјештава окривљеног, дисциплинског тужиоца и Управни одбор
Удружења.

ЧЛАН 29.
У току претреса води се записник који мора бити уредан и у њему се не смије
ништа избрисати, додавати или мијењати. Записник потписује предсједник
комисије и чланови комисије.
ЧЛАН 30.
У току поступка за утврђивање повреда ловачких обавеза не може се тражити
изузеће чланова комисије.
ЧЛАН 31.
По окончању расправе, дисциплинска комисија доноси одлуку о кривици, а
затим и о висини казне. Дисциплинска комисија изриче мјере предвиђене овим
Правилником у члану 9.
Када дисциплинска комисија утврди да није учињена повреда ловачке обавезе,
иста доноси одлуку којом се претходно окривљени ослобађа одговорности.
ЧЛАН 32.
Против одлуке дисциплинске комисије може се изјавити жалба Управном
одбору Удружења у року од осам дана по пријему писменог отправка одлуке.
Одлука Управног одбора по жалби оптуженог је коначна.
ЧЛАН 33.
Овај Правилник је усклађен са Статутом Ловачког удружења „Јахорина“ Пале
који је ступио на снагу дана 28.12.2008. године када на снагу ступа и овај
Правилник.
Број: 179/09
Датум: 28.12.2008. године
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Родољуб Чајић

