ЛОВАЧКО ДРУШТВО
,,ЈАХОРИНА,, ПАЛЕ
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СТАТУТ
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКС

ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА
„ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ

ПАЛЕ, МАЈ 2012. ГОДИНЕ

На основу члана 16., а у вези са чланом 12. Закона о удружењима и
фондацијама РС ( „Сл.Гл. РС“ бр.: 52/01 и 42/05) и члана 23. Статута Ловачког
удружења „Јахорина“ Пале, Скупштина на својој сједници одржаној дана
27.05.2012. године, у с в о и л о ј е:
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

СТАТУТА
ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ
I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 1.
Овим статутом Ловачког удружења „Јахорина“ Пале ( у даљем тексту:
Удружење) уређује се:
- назив и сједиште Удружења,
- циљеви и дјелатности Удружења,
- поступак пријема и искључења чланова,
- права и обавеза чланова Удружења,
- органи Удружења, начин њиховог избора и опозива,овлаштења, кворум и
правила гласања, укључујући и специфична питања о којима се одлучује
квалификационом већином, трајање њиховог мандата, поступак за сазивање
скупштине,
- начин подношења финансијског извјештаја и извјештаја о раду
- правила која се примјењују за стицање и располагање средстава удружења,
орган овлаштен над надзором кориштења ових средстава,
- поступак за измјену и допуну статута, овлаштење и начин доношења
других општих аката,
- облик и садржај печата удружења,
- заступање,
- услови и поступак за спајање, раздвајање, трансформацију или престанак
удружења,
- поступак расподјеле прреостале имовине у случају престанка рада
удружења.
ЧЛАН 2.
Ловачко удружење „Јахорина“ Пале је самостално, ванстраначко и невладино
удружење грађана, које је основано на оснивачкој Скупштини 17.02.1996. године
и уписано у Регистар друштвених организација и других удружења код Основног
суда Српско Сарајево на основу Рјешења број: РУ-8/96 од 29.02.1996. године.
На Скупштини одржаној 28.12.2008. године донешена је Одлука о
организовању Ловачког удружења „Јахорина“ Пале у складу са Законом о
удружењима и фондацијама РС број: 183/08 од 29.12.2008. године и уписано у
судски Регистар удружења код основног Суда Соколац.

ЧЛАН 3.
Назив удружења је Ловачко удружење „Јахорина“ Пале.
Скраћени назив је Л.У. „Јахорина“ Пале.
Сједиште удружења је у Палама, ул. Српских ратника бб.
Удружење дјелује на јединственој ловној територији општина Пале и
Источни Стари Град.
Основна дјелатност Удружења је ловство.
Удружење је члан Ловачког Савеза Републике Српске.
Удружење се може учланити и у друге регионалне организације и удружења
о чему одлучује Скупштина Удружења сагласно Уставу и Закону Републике
Српске.
ЧЛАН 4.
Удружење има свој знак и печат.
Знак Удружења представља цртеж главе срндаћа.
Печат Удружења је овалног облика, пречника 30 мм, обрубљен пуном
линијом дебљине један милиметар са лучним натписом ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
„ЈАХОРИНА“ ПАЛЕ, а у другом овалном дијелу ЛОВАЧКИ САВЕЗ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ПАЛЕ.
Штембиљ Удружења је правоугаоног облика димензије 60х20 мм са текстом
као и код печата и ознакама за датум и протокол.
Начин и употребу печата и штембиља уређује Управни одбор.
ЧЛАН 5.
Удружење има статус правног лица.
II-ЦИЉЕВИ ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 6.
Циљеви Удружења су:
- Развој и унапређење ловства као привредне и спортско-рекреативне
дјелатности у складу са општом политиком развоја ловаства и привреде
Републике Српске,
- Узгој и заштита дивљачи уз одржавање биолошке равнотеже у природи,
- Очување и заштита природе и унапређење животне средине
- Развој и унапређење ловне кинологије, а посебно селекција и обука
домаћих паса,
- Ловљење дивљачи у обиму који обезбјеђује да се природи враћа најмање
онолико колико се од ње узима,

- Остваривање захтјева да право бављења ловом имају само чланови
ловачких удружења, те да ловачко оружје могу посједовати само ловци,
- Повезивање у шире облике удруживања на нивоу регија, Републике као и
ван њених граница.
ЧЛАН 7.
У остваривању циљева Удружење има нарочито следеће задатке:
- Спровођење Закона о ловству и подзаконских прописа из ове области,
провођење овог Статута и правила Удружења,
- Планирање и унапређивање развоја ловства на територији којом газдује
доношењем и провођење Ловнопривредне основе и годишњих планова,
- Организовање ловочуварске службе у ловишту
- Уређење ловишта и изградња инфраструктуре у ловишту (солила,
хранилишта, високе чеке и сл.),
- Узгој и обука расних ловачких паса,те организација кинолошких
манифестација,
- Стручно образовање и усавршавање чланова Удружења, јачање ловачке
етике и подизање ловачке културе,
- Развој ловачког стрељаштва и других спортских дисциплина,
- Уништавање паса и мачака луталица у ловишту,те свођење броја
незаштићених грабљивица на оптималан ниво,
- Развој ловног туризма,
- Сарадња са другим друштвеним организацијама и институцијама ради
остваривања заједничких циљева и интереса.
ЧЛАН 8.
Удружење обавезно доноси Правила Удружења којима се уређује
нарочито:
- Права ловаца у лову и кориштење дивљачи,
- Начин организовања лова,
- Вријеме трајања лова,
- Контролу изловљавања дивљачи,
- Мјере сигурности у лову,
- Начин кориштења објеката у ловишту,
- Одржавање ловно-техничких објеката,
- Остала права и обавезе чланова, те друга питања од значаја за рад
Удружења и газдовања ловиштем,
- Удружење по потреби доноси и друге опште акте којим се регулишу
одређена питања.

III-ЧЛАНСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 9.
Удружење је асоцијација њених чланова.
ЧЛАН 10.
Ловачко удружење је основни облик организовања и рада ловаца.
Ловачким удружењем сматра се удружење од најмање 30 пуноправних
чланова.
ЧЛАН 11.
Чланство у Удружењу је добровољно.
Члансво се стиче плаћањем уписнине након што Управни одбор Удружења
одлучи о пријему.
Чланови Ловачког удружења су:
- Пуноправни чланови,
- Приправници,
- Помажући чланови,
ЧЛАН 12.
Чланство у овом Удружењу не може стећи лице:
- које није навршило 18 година живота, односно 15 година за помажућег
члана;
- које је кривично или прекршајно осуђено за теже дјело против живота и
тијела, а нарочито ако је при извршењу дјела кориштено ватрено оружје;
- које је осуђено за кривично дјело незаконитог лова или осуђено за тежи
прекршај по одредбама Закона о ловству;
- које је искључено из овог Удружења или другог ловачког удружења због
теже повреде ловачких обавеза .
ЧЛАН 13.
Пуноправни чланови су они чланови који су положили ловачки испит.
У пуноправне чланове спадају и почасни чланови.
Почасно чланство се стиче:
- дугогодишњим радом и залагањем у области ловства те запаженим
резултатима у узгоју и заштити дивљачи, заштити природе и животне
средине или унапређењу ловне кинологије;
- са 70 година старости, од тога најмање 35 година ловачког стажа;
Почасни чланови плаћају дио чланарине који се односи на обавезе према
Ловачком Савезу Републике Српске.

ЧЛАН 14.
Приправици су они чланови који нису положили ловачки испит.
Приправнички стаж траје годину дана.
У току приправничког стажа приправник је обавезан да поред теоријске обуке
активно учествује у реализацији годишњег плана газдовања ловиштем и то на
заштити дивљачи, узгојем дивљачи и уређењу ловишта.
У погледу кориштења дивљачи приправник присуствује у лову на крупну и
ситну дивљач и учествује у одстрелу предатора уз одобрење и пуни надзор
инструктора
Приправик не може бити биран у органе Удружења,односно секције.
Приправику који не положи ловачки испит у три наврата, односно који се два
пута не одазове на позив за полагање престаје чланство у Удружењу.
ЧЛАН 15.
Лице које је навршило 15 година може постати помажући члан у Удружењу.
Помажући члан не плаћа уписнину, већ само чланарину приликом пријема у
Удружење. Управни одбор може ослободити од плаћања уписнине, као и од
приправничког стажа помажућег члана који одлучи да полаже ловачки испит-под
условом да је најмање 3 године био помажући члан и да је навршио 18 година
старости.
Помажући члан нема право да носи оружје, не може бирати ни бити биран у
органе Удружења, односно секције.
ЧЛАН 16.
Члан Удружења се распоређује у ону секцију на чијем подручју има
пребивалиште, а у колико жели прећи из једне секције у другу, уз подношење
писменог захтјева, у оба случаја одлучиће Управни одбор.
ЧЛАН 17.
Чланство у Удружењу престаје:
1. Једностраном изјавом воље члана;
2. Искључењем из Удружења у дисциплинском поступку;
3. Неплаћањем чланарине, односно друге новчане обавезе коју је одредио
Управни одбор (дневнице и сл.);
4. Осудом из дијела члана 12. алинеја 2 и 3 овог Статута;
5. Смрћу.

ЧЛАН 18.
Одлуку о престанку чланства у Удружењу у случају из члана 14., став 4. и
члана 17., тачке 1.,3.,4., и 5. овог Статута доноси Управни одбор по службеној
дужности.
ЧЛАН 19.
Ради лакшег функционисања те остваривања циљева и задатака Удружење се
дијели на ловне секције.
Број секција и подручје на коме дјелују утврђује Управни одбор Удружења.
У ловној секцији могу се организовати ловне групе.
Ловна група броји најмање 8 чланова.
ЧЛАН 20.
Ловна секција непосредно проводи задатке и мјере које утврде надлежни
органи Удружења и то:
- Изградња инфраструктуре на подручју секције (хранилишта, солила, чеке,
стазе, извори, ловачке колибе и сл.),
- Пребројавање дивљачи,
- Обилазак ловишта путем налога и
- Организација лова и сл.
ЧЛАН 21.
Ловна секција бира и опозива делегате у Скупштини Удружења те
предсједника секције и лововођу.
Секција предлаже чланове Управног одбора Удружења и кандидата за
предсједника Удружења.
ЧЛАН 22.
Секција разматра нацрте општих аката Удружења које доноси Скупштина
односно Управни одбор.
Секција се информише о раду органа Удружења, односно секције.
Секција даје приједлоге и иницијативе из других области рада Удружења и
газдовања ловиштем.
ЧЛАН 23.
Секцију сазива:
- Одбор секције, односно предсједник секције,
- Делегација секције,
- Управни одбор Удружења,

ЧЛАН 24.
Секција се сматра сазваном када је присутна надполовична већина чланова
секције.
Секција одлучује надполовично већином присутних чланова.
ЧЛАН 25.
Секција, односно њени органи немају право да се експонирају изван или мимо
Удружења без одобрења Управног одбора.
ЧЛАН 26.
Уколико је за предсједника или члана Управног одбора или Надзорног одбора
именовано лице које је делегат у Скупштини престаје му својство делегата.
У том случају секција ће изабрати друго лице коме мандат траје до истека
мандата свих делегата у Скупштини.
ЧЛАН 27.
По истеку мандата исто лице може бити највише још једанпут узастопно
бирано на исту функцију у органе Удружења, односно секције.
Ако члану Управног одбора или Надзорног одбора и Одбора секције престане
функција прије истека мандата, на приједлог секције тај орган ће кооптирати
друго лице у свој састав.
Одредбе става 2. овог члана не односи се на члана Одбора секције кога именује
Управни одбор.
ЧЛАН 28.
Органи ловне секције су:
1. Одбори секције,
2. Делегација секције.
ЧЛАН 29.
Оперативни орган у секцији је Одбор секције.
Одбор секције чине: предсједник секције,лововођа секције и други члан
Управног одбора Удружења и груповође.
Предсједник секције је и предсједник Одбора секције.
Мандат чланова Одбора је четири године.

ЧЛАН 30.
Одбор секције одлучује надполовичном већином гласова свих чланова.
Гласање на сједници Одбора је јавно.
ЧЛАН 31.
Одбор секције сазива:
- Предсједник секције,
- Четири члана Одбора.
ЧЛАН 32.
Одбор секције:
- Стара се о извршењу задатака секције и организује рад секције,
- Стара се о извршењу Одлука Управног одбора које се односе на секцију,
- Припрема материјале који се износе на секцију, односно делегацију
секције,
- Координира рад ловних група и именује груповође,
- Предлаже лица за почасне чланове Удружења те лица за додјелу
признања, односно награда-самостално или на приједлог секције,
У вршењу својих послова Одбор секције доноси закључке и приједлоге.
ЧЛАН 33.
За свој рад Одбор секције одговара секцији, односно Управном одбору
Удружења.
ЧЛАН 34.
Секција бира по једног делегата на сваких 10 чланова.
Сви делегати секције у Скупштини Удружења чине Делегацију секције.
ЧЛАН 35.
Делегацију секције сазива:
- Предсједник делегације,
- Одбор секције,
- Предсједник секције,
ЧЛАН 36.
Делегација секције разматра материјале за Скупштину Удружења и заузима
ставове о њима.

IV-ПОВЕЗИВАЊЕ У ДРУГЕ ОБЛИКЕ УДРУЖИВАЊА
ЧЛАН 37.
Ово Удружење је члан Ловачког Савеза Републике Српске са свим правима и
обавезама утврђеним Статутом и другим актима Савеза.
ЧЛАН 38.
Удружење се путем Регионалних Савјета повезује са другим ловачким и
кинолошким удружењима ради заједничког рјешавања питања из области
ловства и усаглашавања ловне политике и то:
- Критерији за пријем у чланство,
- Висине уписнине и чланарине,
- Полагање ловачких испита,
- Утврђивање ловне сезоне и ловних дана, забране лова и сл.,
- Одржавање кинолошких и других ловачких манифестација,
- Спречавање незаконитог лова,
- Сарадња по другим питањима од заједничког интереса.
ЧЛАН 39.
Удружење може да се повезује са било којим ловачким или кинолошким
удружењем у Републици (братимљење) ради остваривања сарадње и његовања
пријатељских односа са тим удружењем, односно са члановима удружења.
Удружење може да се повезује на начин из става 1. овог члана и са ловачким и
кинолошким удружењима ван Републике Српске.
ЧЛАН 40.
Удружење је дужно да обавијести Ловачки савез Републике Српске о
повезивању са другим удружењима у смислу одредби члана 38. и 39. овог
Статута.
V-ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 41.
Органи Удружења су:
- СКУПШТИНА,
- УПРАВНИ ОДБОР,
- ПРЕДСЈЕДНИК,
- НАДЗОРНИ ОДБОР.

ЧЛАН 42.
Мандат лица изабраних, односно именованих у органе Удружења траје четири
године и могу највише два пута узастопно бити бирана на исту функцију.
ЧЛАН 43.
Лицу изабраном, односно именованом у органе Удружења престаје
својство члана тог органа прије истека тог мандата:
- Подношењем оставке,
- Опозивом од стране органа које представља и престанком чланства у
Удружењу.
ЧЛАН 44.
Свако лице изабрано односно именовано у органе Удружења лично је
одговорно за свој рад и одлуке тог органа.
ЧЛАН 45.
На сједнице органа Удружења могу се позвати представници општинских
органа или других организација и институција ако за то постоји потреба или
обострани интерес.
VI-СКУПШТИНА
ЧЛАН 46.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину чине делегати ловних секција.
Мандат делегата у Скупштини је четири године.
Основицу за утврђивање броја делегата Скупштине Удружења чини број
чланова за које је уплаћен члански допринос за годину која претходи изборној
Скупштини.
ЧЛАН 47.
Ако делегат у Скупштини Удружења буде именован у Управни или Надзорни
одбор престаје му својство делегата, а секција коју је заступао ће изабрати другог
представника у Скупштину.

ЧЛАН 48.
Скупштина се одржава према програму рада или према потреби, а најмање
једном годишње.
Скупштину сазива:
- Предсједник Скупштине на приједлог Управног одбора,
- Једна четвртина чланова Скупштине,
- Надзорни одбор.
ЧЛАН 49.
Кворум за одржавање Скупштине је надполовична већина свих делегата.
Одлука на Скупштини се сматра донесеном када је за приједлог гласала
надполовична већина присутних делегата, осим ако је за поједина питања овим
Статутом предвиђена друга већина.
Гласање на Скупштини је јавно.
Скупштина може одлучити да гласање о одређеном питању буде тајно.
ЧЛАН 50.
На првој сједници, на приједлог сазивача, Скупштина бира предсједништво
Скупштине (предсједника и два члана).
Предсједништво Скупштине руководи радом Скупштине у мандатном периоду
те припрема сједнице са овлаштеним сазивачем и другим органима Удружења.
Предсједништво одговара за рад Скупштини.
ЧЛАН 51.
Скупштина може бити редовна (у другом кварталу сваке године) и вадредна.
Скупштина може бити радна или изборна.
ЧЛАН 52.
Скупштина Удружења доноси:
- Статут Удружења,
- Пословник о раду Скупштине,
- Програм рада Скупштине,
- Програм и план развоја и унапређења ловства,
- Правилник о одликовањима и признањима у Удружењу,
- Ловнопривредну основу, те Годишњи план газдовања ловиштем
- Разматра и усваја завршни рачун,
- Бира делегата у Скупштину Ловачког савеза Републике Српске,
Скупштина одлучује о верификацији мандата делегата.
Утврђује општу политику развоја ловства, анализира и оцјењује стање у
ловству и ловним секцијама.

Разматра иницијативе и приједлоге ловних секција и заузима одређене ставове.
Оцјењује извјештаје о раду Управног и Надзорног одбора, те разматра и
одлучује о другим питањима од интереса за остваривање циљева Удружења.
Скупштина именује Управни одбор,Надзорни одбор,предсједника и
подпредсједника Удружења.
По потреби именује радна тијела ради обављања одређених послова и
задатака.
Одлучује о престанку рада Удружења.
VII-УПРАВНИ ОДБОР
ЧЛАН 53.
Управни одбор је извршни орган Скупштине.
Управни одбор броји девет чланова.
Предсједници ловних секција по функцији су чланови Управног одбора.
Остале чланове именује Скупштина водећи рачуна о приједлозима и
заступњености секција.
Број чланова Управног одбора је пропорционалан.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године.
ЧЛАН 54.
Приликом именовања чланова Управног одбора Скупштина ће водити рачуна
о континуитету рада овог органа. У том циљу Скупштина ће најмање једну
трећину чланова Управног одбора именовати из постојећег састава тог органа
водећи рачуна и раду и одговорности сваког члана појединачно.
ЧЛАН 55.
На првој сједници Управни одбор бира предсједника и подпредсједника
Управног одбора које именује Скупштина.
Кворум за одржавање сједнице Управног одбора је надполовична већина свих
чланова, осим за изузетне случајеве сагласно одредби става 2. овог члана.
Управни одбор одлучује надполовичном већином гласова свих чланова осим
ако је овим Статутом за одређен случај предвиђена друга квалификована већина.
ЧЛАН 56.
Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем.
Управни одбор може одлучити да гласање о одређеним питањима буде тајно.
ЧЛАН 57.
Управни одбор се састаје према програму рада или према потреби.

Сједнице Управног одбора заказује предсједник или подпредсједник
самоиницијативно или на захтјев најмање четири члана тог Одбора, или на захтјев
Надзорног одбора.
ЧЛАН 58.
Управни одбор може двотрећинском већином свих чланова опозвати
предсједника или подпредсједника Управног одбора и изабрати друга лица на те
функције.
Управни одбор на исти начин може суспендовати било ког свог члана.
Одлуку о суспензији из става 2. овог члана Управни одбор шаље секцији из
које је суспендовани члан.
На приједлог секције Управни одбор ће кооптирати друго лице у свој састав до
првог засиједања Скупштине.
ЧЛАН 59.
Разлози за поступак Управног одбора по члану 58. Сатута су:
- Ако се члан Управног одбора у раду тог органа не придржава Закона,
подзаконских прописа, Статута или Правила Удружења односно
општеусвојене политике рада или газдовања ловиштем,
- Ако неоправдано изостаје са сједнице Управног одбора два или више
пута,
- Ако му је изречена дисциплинска мјера или је правноснажним рјешењем
Надлежног суда осуђен за кривично дјело или тежи прекршај из области
ловства,
- Ако је из других разлога неприхватљиво да буде члан Управног одбора.
ЧЛАН 60.
Управни одбор обавља следеће послове:
- Извршава одлуке Скупштине и стара се о њиховом извршењу,
- Утврђује приједлог Статута и других општих аката које доноси
Скупштина,
- Доноси правила Удружења и друге опште акте,
- Именује и организује радна тијела и комисије, прати њихов рад и разматра
извјештаје о њиховом рад,
- Прати и координира рад секција и органа секција и разматра извјештаје о
њиховом раду,
- Организује обављање стручних, професионалних и административних
служби, односно послова у Удружењу,
- Прима у радни однос, односно на рад по уговору лица која обављају
одређене послове и задатке ,
- Остварује сарадњу са другим удружењима и другим органима и
институцијама у Републици и ван ње,

-

Одлучује о употреби средстава Удружења,
Одлучује о пријему у чланство, односно престанку чланства,
Проглашава почасне чланове и одлучује о ловачким признањима,
Утврђује висину уписнине, односно чланарине,
Одлучује о дисциплинској одговорности чланова Удружења по жалби у
другом степену,
Доноси Правилник о дисциплинској одговорности чланова Удружења,
Доноси Правилник о ловочуварској служби,
Одлучује о захтјевима чланова Удружења,
Именује једног члана Одбора секције,
Иманује секретара Удружења, главног лововођу и конолошког референта,
Оснива пословне јединице Удружења,
Одлучује о отварању и забрани лова, трајању ловне сезоне, ловним данима
и слично,
Расписује поступак за избор делегата у Скупштини те за избор лица,
односно кандидата за Управни и Надзорни одбор као и за остале функције
у Удружењу,
Подноси Скупштини извјештај о свом раду,
Одлучује о осталим питањима која нису у надлежности других органа
Удружења.
ЧЛАН 61.

За свој рад Управни одбор одговара Скупштини.
Сваки члан Управног одбора лично је одговоран за свој рад у том органу,
односно за рад Одбора сагласно свом удјелу у доношењу и извршавању одлука.
VIII-ПРЕСЈЕДНИК
ЧЛАН 62.
На истој сједници на којој именује Управни одбор Скупштина именује и
предсједника Управног одбора.
Предсједник Управног одбора је и предсједник Удружења.
Мандат предсједника Удружења је четири године.
На приједлог предсједника Управни одбор бира подпредсједника.
ЧЛАН 63.
Предсједник представља, заступа и потписује Удружење.
У случају одсутности предсједника и подпредсједника Удружења, предсједник
може дати писмену пуномоћ било ком члану Управног одбора да представља и
заступа Удружење.

ЧЛАН 64.
Предсједник предлаже Управном одбору доношење одлука из његове
надлежност, предлаже кандидате за подпредсједника, секретара и благајника,
кандидате за стручна радна тијела, главног лововођу Удружења, те кандидате за:
- Комисију за дисциплинску одговорност,
- Комисију за кинологију,
- Комисију за развој ловства,
- Комисију за признања и одликовања,
- Комисију за ловно стрељаштво.
ЧЛАН 65.
Предсједник одговара за законитост рада Удружења и овлаштен је да упозори
одговорно лице или орган на незаконите акте.
Ако незаконити акт и поред упозорења предсједника не буде измијењен,
предсједник има право да обустави од извршења тај акт.
Ако обустави од извршења акт Управног одбора предсједник ће о томе
обавијестити Надзорни одбор,а ако обустави акт одговорног лица предсједник ће
обавијестити Управни одбор Удружења.
Предсједник има право да упозори и Скупштину на незаконит акт, али не може
тај акт обуставити од извршења.
ЧЛАН 66.
За свој рад предсједник одговара Скупштини Удружења.
ЧЛАН 67.
У одсутности предсједника,замјењује га подпредсједник.
Одредбе члана 62. до члана 66. овог Статута сходно се примјењује и на
подпредсједника.
IХ-НАДЗОРНИ ОДБОР
ЧЛАН 68.
Надзорни одбор броји три члана које именује Скупштина на период од четири
године водећи рачуна о заступљености секција и стручности чланова Одбора.
На првој сједници Надзорни одбор бира педсједника.
У Надзорни одбор не може бити биран члан Управног одбора.

ЧЛАН 69.
Надзорни одбор одлучује већином гласова свих чланова.
Гласање на сједници је јавно.
Надзорни одбор може овластити свог члана да у име Одбора изврши задатак из
дјелокруга овог органа и о томе поднесе извјештај на првој наредној сједници.
ЧЛАН 70.
Надзорни одбор сазива:
- Предсједник Одбора,
- Управни одбор,
- Предсједник Удружења.
ЧЛАН 71.
Одредбе члана 58. и 59. овог Статута сходно се примјењују и на рад Надзорног
одбора.
ЧЛАН 72.
Надзорни одбор контролише прибављање и располагање средствима
Удружења.
Доноси коначан став поводом поступка предсједника Удружења у смислу
одредби члана 65. овог Статута даје иницијативу за разрјешење члана Удружења
или члана органа секције, односно лица које врши одговорну дужност у
Удружењу поводом уочених неправилности или незаконитости.
У вршењу својих послова Надзорни одбор има право да:
- Упозори одговорно лице или орган и захтијева да се отклони неправилност,
односно незаконитост,
- Обавијести о својим налазима Управни одбор, предсједника Удружења или
Скупштину,
- Сазове Управни одбор или захтијева сазивање Скупштине,
- Обавијести надлежне вањске институције,
- Подносе пријаву за утврђивање повреде ловачке обавезе, дисциплинском
тужиоцу.
ЧЛАН 73.
Сви органи као и стручна служба Удружења дужни су Надзорном одбору дати
на увид податке и документацију којима располажу ради вршења његове
функције.

ЧЛАН 74.
Надзорни одбор врши своју дужност на сједници или путем свога члана коме
се даје писмено овлаштење.
Надзорни одбор се обавезно обавјештава о сједници Управног одбора и
Скупштине.
ЧЛАН 75.
Надзорни одбор подноси извјештај Скупштини о свом раду.
Х-СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 76.
Средства Удружења чине:
- Приходи од обављања дјелатности,
- Добровољни прилози и донације,
- Члански доприноси ловаца,
- Средства из других извора.
ЧЛАН 77.
Удружење је обавезно да измири своје чланске доприносе у роковима које
утврди Управни одбор Савеза.
Чланови Удружења дужни су измирити обавезе према Удружењу до рока који
утврди Управни одбор Удружења.
Ко у предвиђеном року не измири своје обавезе престаје му чланство у
Удружењу и губи функцију ако је имао.
У случају неизмирења обавеза, Управни одбор предузима и остале мјере
сагласно Закону и овом Статуту.
ЧЛАН 78.
Ловачко удружење посебно евидентира средства за унапређење гајења и
заштите дивљачи као и њихово кориштење.
Средства која Удружење стекне од Ловачког савеза Републике Српске или
Надлежног Министарсва користе се намјенски, како то одреди давалац средстава.
ЧЛАН 79.
Удружење доноси Финансијски план за текућу годину до краја мјесеца априла.
Актом из става 1. овог члана планирају се приходи и расходи Удружења.

ЧЛАН 80.
Управни одбор ће дати писмено овлаштење предсједнику или подпредсједнику
Управног одбора да потписује документа о утрошку новчаних средстава.
Управни одбор може овластити једног или два потписника из става 1. овог
члана да самостално располажу новчаним средствима до одређеног износа.
У случају из става 2. овог члана овлаштено лице је дужно редовно подносити
извјештај Управном одбору.
ЧЛАН 81.
Финансијско и материјално пословање Удружења одвија се у складу са
позитивним прописима из ове области.
ХI-СТРУЧНА СЛУЖБА
ЧЛАН 82.
Ради обављања стручних и административно-техничких послова у Удружењу,
образује се стручна служба.
ЧЛАН 83.
Радом стручне службе руководи секретар Удружења и лице које одреди
Управни одбор.
Секретар је лице које обавља послове и задатке, повјерене од стране
предсједника Удружења, односно Управног одбора, а именије га Управни одбор
на приједлог предсједника.
Секретар и лице које одреди Управни одбор одговарају за свој рад и рад
стручне службе Управном одбору и предсједнику.
ХII-ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА
ЧЛАН 84.
Одлуку о престанку рада и постојања Удружења доноси Скупштина
двотрећинском већином укупног броја делегата.
Удружење престаје да постоји ради и у другим случајевима предвиђеним
законом.
У случају престанка рада и постојања Удружења, ловиште се предаје шумском
газдинству на чијем подручју се налази, а о осталом имовином равноправно
располажу сви чланови Удружења као њени акционари.

ХIII-ЗАВРШНЕ И ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 85.
Ако овлаштени сазивач из члана 48. овог Статута у два наврата узастопно не
може да сазове Скупштину Управни одбор има право да распусти Скупштину и
захтијева од секција да изаберу делегате за нови сазив Скупштине.
До новог сазива Скупштине њену функцију преузима Управни одбор.
У случају из претходног Става,Управни одбор је дужан да поднесе извјештај о
свом раду на првом засиједању новог сазива Скупштине.
ЧЛАН 86.
Ако овлаштени сазивач из члана 23. овог Статута не може да сазове
секцију,функције секције из члана 21. и 22. овог Статута вршиће Делегација
секције и Одбор секције на заједничкој сједници.
ЧЛАН 87.
Одлуку о стицању или престанку чланства у Удружењу по принципу
аутоматизма доноси Управни одбор Удружења.
Одлуку о престанку или стицању чланства у Удружењу и осталим
случајеваима доноси Скупштина Удружења већином гласова свих делегата.
ЧЛАН 88.
Удружење је дужно да своју организацију и опште акте ускладе са Статутом
Ловачког савеза Републике Српске.
ЧЛАН 89.
Измјене и допуне Статута врше се према поступку предвиђеном за његово
доношење.
Поступак за мијењање овог Статута покреће Управни одбор или најмање једна
половина делегата у Скупштини.
Иницијативу за мијењање овог Статута оцјењује Управни одбор и своје
мишљење доставља Скупштини која о мијењању Статута одлучује двотрећинском
већином присутних чланова.
ЧЛАН 90.
Овај Статут је усклађен са Статутом Ловачког савеза Републике Српске од
маја 2007. године,а ступа на снагу даном доношења.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Ловачког
удружења „Јахорина“ Пале од 28.12.2008. године.

ЧЛАН 91.
Ближа тумачења и упутства за примјену овог Статута даје Управни одбор и
стручна служба.
Пале, дана 27.05.2012. године
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА
_______________________________________
Пекић Миломир

