
  

                                           
Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча
                 Број:  30/2022
       Датум: 29.05.2022. године
                       Г у ч а

На основу члана 10. Статута, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на седници
одржаној дана 29.05.2022. године у Горачићима, једногласно донела је

П Р А В И Л Н И К
о дисциплинској и материјалној одговорности чланова и запослених 

у Ловачком удружењу „Драгачево“ Гуча

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим  Правилником  се  утврђује  дисциплинска  и  материјална  одговорност  чланова,  и

запослених у Стручној служби,  Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча (у даљем тексту: удружење)
за  повреду  ловне  дисциплине,  радне  обавезе и  правила понашања  утврђених  Законом  о
удружењима, Законом о дивљачи и ловству и другим законима, Статутом, етичким кодексом ловаца
и другим општим актима удружења.

Члан 2.
Сваки  ловац и  запослени  у  удружењу је  подједнако  обавезан  да  поштује  Закон  о

удружењима, Закон о дивљачи и ловству и  друге  законске  прописе, Статут и друга општа акта  и
одлуке органа удружења.

Непознавање прописа из предходног става никога не оправдава.

Члан 3.
Члан удружења и запослени може бити проглашен одговорним само за оне повреде ловне и 

радне дисциплине које су предвиђене овим Правилником.

Члан 4.
Члан удружења и запослени не може бити дисциплински или материјално кажњен ако није 

саслушан осим ако се без оправданих разлога не одазове на уредно му достављен позив.
Изузетно,  Скупштина  удружења  може  донети  одлуку  о  изрицању  казне  члану  органа

удружења и без саслушања ако су све чињенице и докази неспорни за одлучивање.

Члан 5.
Уручивање писмена окривљеном  (позив, решење и сл.)  врши се непосредно у просторијама

удружења или путем поште.
Уколико окривљени одбије да прими писмена, објављивањем писмена на огласној табли у

просторијама  удружења и  на  званичном  сајту  удружења,  сматра  ће  се  да  је  писмено  уредно
уручено.

Члан 6.
Члан удружења и запослени не може бити кажњен за једно дело два пута.

Члан 7.
Окривљеном  члану  удружења  и   запосленом  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 постављена питања.
У случају  да је  окривљени  одлучио да ћути, ова се чињеница не сме узети као  отежевајућа

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 8.
Дисциплинску   и   материјалну   одговорност  чланова   удружења   и   запослених  утврђује

Дисциплинска комисија у поступку и на начин утврђен овим Правилником.
Дисциплинску и материјалну одговорност чланова органа удружења утврђује  скупштина

удружења, у складу са Статутом и овим Правилником.

Члан 9.
Сваки члан удружења и запослени који је кажњен или је обавезан да надокнади материјалну

штету има право жалбе другостепеном органу.

II  ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ

Члан 10.
             Члан удружења и запослени у Стручној служби удружења одговара  дисциплински  уколико
је  повреду  извршио  са умишљајем или из нехата.
             Члан удружења и запослени одговара за повреду ловачке обавезе коју је учинио, ако себе
употребом алкохола,  опојних  дрога  или  на  други  начин,  стави  у  стање  привремене
неурачунљивости. Пре изрицања мере из овог Правилника, због повреде ловачке обавезе, узимају
се  у  обзир нарочито:  тежина  повреде  и  њене  последице,  степен  одговорности  члана,  односно
удружења,  околности  под  којим  је  повреда  учињена,  раније  понашање  и  рад  у  удружењу
пре  и  после  учињене  повреде,  значај  посла  и  функцију  коју  обавља  и  друге  околности  које
би могле бити од утицаја за изрицање врсте мере.

Члан 11.
Дисциплинска повреда се може учинити чињењем или нечињењем.
Кривична или  прекршајна  одговорност  за  извршену  дисциплинску  повреду не искључује

дисциплинску одговорност члана  удружења и запосленог, ако је радња која представља кривично
дело или прекршај, истовремено и дисциплинска повреда.

Члан 12.
Одредбе овог Правилника примењиваће се и на чланове и запослене који  напусте удружење

по  извршеној  дисциплинској  повреди,  с тим што  изречена  казна  почиње  тећи  од дана поновног
учлањења у удружење.

Члан 13.
Дисциплинском    повредом   сматра   се  свака  радња   или   понашање   које   представљају

повреду радне и ловне дисциплине.

Члан 14.
За извршене дисциплинске повреде могу се изрећи следеће казне:
1. опомена,
2. јавна опомена,
3. укор,
4. забрана вршења функција у органима удружења,
5. забрана вршења послова у удружењу,
5. забрана лова до две године, и
6. искључење из чланства удружења.

ОПОМЕНА, ЈАВНА ОПОМЕНА и УКОР

Члан 15.
Казном опомене,  јавне опомене  и  укора  казниће  се  члан  удружења  који   учини  следећу

дисциплинску повреду:
1. неоправдано неодазивање на седнице изборне јединице и седнице органа удружења на

које је изабран, а уредно је позван-обавештен,
2. неоправдано  неодазивање  на  заједничке  акције  (организовани  лов  на  предаторе,

сузбијање  незаконитог  лова,  спашавање  дивљачи  од  поплава,  великих  хладноћа  и



снега,  разношење  хране  у  ловишту  и  друге  акције  у  ловишту  удружења,
спречавање  штета  на  објектима  удружења  у  случајевима  појаве  тзв.  више  силе),  а
уредно је позван-обавештен,

3. неуредно, неажурно вођење поверених послова,
4. одбијање извршења послова и задатака за време радних и ловних акција,
5. непоштовање  одласка  и  повратка  из  лова  на  правилан  начин  и  проласка  кроз  део

ловишта које  није  предвиђено за  обављање лова  (ношење празног  олученог  оружја,
преломљеног оружја са глатким цевима, вођења ловачких паса на поводнику и сл.,

6. ко  за  време  доручка,  окупљања  или  састајања  у  лову,  не  испразни  своје  ловачко
оружје и не одложи га на начин који онемогућава евентуално повређивање,

7. пуштање  или  тренинг  ловачких  паса  у  време  када  то  прописима  није  дозвољено  и
на деловима где то није дозвољено у ловишту,

8. причињавање  штете  пољопривредним  произвођачима  гажењем  усева,  рушењем
ограда и слично,

9. лови без ловачких исправа у случају када исте поседује, али их нема при себи,
10. лови у друштву неловаца, уколико није знао за то,
11. не пријављује уловљену ситну дивљач,
12. иде  у  ловиште  пре  времена  за  лов,  одређеног  Дозволом за  лов  и  остаје  у  ловишту

после истека одређеног времена за лов, без знања овлашћеног лица,
13. у  лову  не  примењује  мере  безбедности  које  се  односе  на  ношење  обележавајуће

ловачке опреме,
14. ако лови у стању алкохолисаности,
15. ако  се  у  лову  понаша  супротно  Кодексу  ловаца,  као  и  не  ловачки,  противно

неписаним  устаљеним  правилима  лова,  ловне  етике  и  морала,  (ловачко  облачење  и
опрема за лов, однос према дивљачи, отимање улова, и друго),

16. вођа  групе  ако  неоправдано  не  достави  извештај  о  лову  након  завршетка  лова  на
ситну дивљач у прописаном року,

17. не пријави пуцањ у лову чекањем, на крупну дивљач и лову на шакала и лисицу,
18. лови  ситну  дивљач  на  теренима  који  нису  таксативно  наведени  у  издатој  дозволи

за лов, без претходне пријаве и добијање одобрења од надлежног за контролу лова, за
лов на том терену, и

19. ловник,  пратиоц у лову и вођа групе  који не поступи у складу са својим обавезама
и овлашћењима утврђеним прописима.

ЗАБРАНА ВРШЕЊА ИЗБОРНИХ ФУНКЦИЈА И 
ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА У УДРУЖЕЊУ

Члан 16.
              Казном  забране  вршења  изборних  функција,   од  једне  до  пет година,   казниће  се  члан
органа удружења који учини следеће дисциплинске повреде:

1. нередовно и неодговорно врши изборну функцију,
2. неовлашћено употребљава печат, лого и назив удружења и службена акта удружења,
3. неовлашћено  и  незаконито  располаже  и  управља  имовином  удружења,  супротно

Статуту и другим актима и одлукама органа (Скупштине и Управног одбора) удружења,
4. неовлашћено и незаконито располаже финансијским средствима удружења, 
5. прима мито или новац (чланарина, лов, донација и сл.) у вези са пословима удружења, 
6. као  члан органа  удружења  употребљава  претњу или силу,  или и  подбуњује  чланове

удружења и чланове органа удружења при доношењу одлука или решења у удружењу, и
7. председник ловачког друштва, секције и подружнице уколико не достави Статут и друга

акта и одлуке органа удружења својим члановима.
Казном   забране    обављања    послова   у   Стручној    служби    удружења    са    предлогом

председнику удружења за раскид радног односа у складу са Законом о раду и Уговором о раду,
казниће се  запослени у Стручној  служби удружења (управник ловишта и ловочувар)  ако учини
следеће дисциплинске повреде:

1. нередовно и неодговорно обавља своје радне обавезе,
2. неовлашћено употребљава печат, лого, возило и друга средства и акта удружења,
3. прима мито или новац у име удружења или у вези са пословима у удружењу,
4. злоупотребљава  акта  и  одлуке  органа  удружења,  грубо  крши  законске  прописе,

употребљава претње и силу и подбуњују чланове удружења и чланове органа и тела при
доношењу одлука или решења у удружењу,



5. неодговорно се понаша и вређа изабране функционере органа удружења,
6. долази на посао и седнице органа удружења у алкохолисаном стању,
7. ако не изда дозволу за лов у складу са Законом, актима и одлукама органа удружења,
8. ако прећутно одобри лов без издате дозволе и уплаћене таксе, 
9. ако прећути криволов, односно лов без издате дозволе и уплаћене таксе, и
10. ако ловни инспектор утврди неправилност у раду удружења као последицу пропуста

запослених у извршавању радних обавеза, и ако је тиме нанета штета Удружењу.

ЗАБРАНА ЛОВА

Члан 17.
Казном забране лова од шест месеци до две године казниће се члан удружења који учини

следећу дисциплинску повреду:
1. повреда  дисциплине  за  коју  се  изриче  казна  јавна  опомена-укор,  уколико  је  члан

удружења већ кажњен казном јавна опомена-укор,
2. лови  супротно  закону  и  подзаконским  актима  који  ругулишу  ловство  у Републици

Србији, супротно Статуту и другим нормативним актима  удружења, као и ко у лову
користи оружје, опрему и средства недозвољена тим прописима,

3. као  члан групе  не  открије  ловочувару  прекршиоца,  без  обзира  да  ли је  прекршилац
накнадно откривен или не,

4. лажно сведочи у дисциплинском поступку,
5. лови и тражи ситну дивљач са пуним оружјем и ако је он односно група намирена,
6. пуца  у  ловишту  пре  или  после  истека,  Дозволом  за  лов  одређеног  времена,  без

одобрења овлашћеног лица,
7. ко  одстрели фазанку;  односно ко  одстрели већи број  фазанских  петлова  или зечева,

него  што  је  планским  документима,  Ловним  календаром  и  Дозволом  за  лов,  за  тај
ловни дан одобрено,

8. некоректно  се  односи  према  другим  ловцима,  службеним  лицима,  руководиоцима
лова  и  контролним  органима,  нарушавање  јавног  реда  и  мира  у  просторијама  и
објектима Удружења,  прави неред у  лову и  при јавним скуповима  и  акцијама,  (под
нередом  се  подразумева  прављење  галаме,  псовке,  свађе,  неукусна  добацивања,
покушај  изазивања  туче,  наношење  увреде,  претње  и  клевете  упућене  ловцима,
ловочуварима и другим лицима, и пред дисциплинском комисијом),

9. шири  дезинформације  о  удружењу  и  квари  међуљудске  односе,  изношење
непроверених  тврдњи  и  ширење  инсинуација  о  члановима,  радницима  и  органима
удружења било појединачно или у присуству сведока,

10. обављање  лова  у  ловишту  без  прописане  документације  (ловне  и  чланске  карте  
за  текућу  ловну  годину,  оружаног  листа  за  оружје  са  којим  лови  у  ловном  дану,
предвиђене  документације  за  псе)  и  других  докумената  у  складу  са  прописима  о
ловству,

11. избегавање  обавезе  правовременог  пријављивања  груповођи  на  зборном  месту  пре
почетка лова, непријављивања ранијег одласка из ловишта као и избегавање повратка на
зборно место након завршетка лова

12. вођење у лов гостију без прописног одобрења и уплаћене таксе,
13. самовољна промена  ловне  чеке  у  лову на  дивље свиње,  ловне  зоне  у  групном лову

на  крупну  дивљач,  непоштовање  распореда  у  ловишту  у  лову  на  крупну  дивљач,
одређеног од стране груповође пре почетка лова, шетање у лову на крупну дивљач са
чеке,  све радње којима због самовоље ловца може бити угрожена сигурност осталих
учесника у лову, службених лица и осталих физичких лица,

14. неизвршавање обавезе предаје  трофеја  дивљачи на оцену Комисији за  оцену трофеја
у заказаном року у складу са предвиђеним поступком,

15. одсетрел  већег  броја  крупне  дивљачи  у  току  ловног  дана  од  броја  прописаног
Дозволом за лов,

16. извршење  одстрела  јединки  женског  пола  дивље  свиње,  ако  то  није  одобрено
одлуком надлежног органа удружења, ако је одстрел у складу са ловним календаром,

17. ко  побегне  у  моменту наиласка  контроле  или не  дозволи  ловочуварима  или  другим
овлашћеним лицима преглед докумената, ловачког оружја и пртљажника аутомобила у
ловишту као и непоступање по налозима овлашћених лица,

18. присвајање нађене здраве или рањене крупне дивљачи,



19. избегавање уплате одстрелне таксе и оцене трофеја високе дивљачи,

20. подстрекавање другог лица,  саучествовање или помагање у извршењу прекршаја или
кривичног дела у области ловства,

21. кретање  са  пушком  или  другим  средством  за  лов  по  ловишту,  супротно  закону  и
подзаконским актима који регулишу ловство и Закона о оружју и муницији,

22. лови у периоду док му траје изречена дисциплинска мера забране лова,
23. одбије  да  поступи  по  налогу  стручне  службе,  ловочувара,  пратиоца  -вође  групе  да

прекине лов и напусти ловиште, која му је изречена због нарушавања ловне дисциплине,
24. супротно прописима лови или одстрели дивљач на неловним површинама.

ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ ЧЛАНСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 18.
Казном искључења из удружења казниће се члан удружења који учини следећу повреду:

1. сваки  прекршај  из  претходног  члана  за  који  је  прописана  казна  забране  лова,
уколико  је  окривљени у претходном периоду коначном одлуком надлежних органа
удружења кажњен за било који прекршај из тог члана,

2. лови за време ловостаја или неловним данима заштићене врсте дивљачи,
3. рани или острели дивљу свињу или срнећу дивљач без дозволе за лов,
4. не пријави у складу са прописима одстрел крупне дивљачи а имао је уредно издату

дозволу за лов тих врста дивљачи за тај ловни дан,
5. неовлашћено хвата и продаје корисну дивљач,
6. лови заштићене врсте дивљачи без одобрења у заштићеним појасевима,
7. уништава  младунце,  квари легла,  гнезда  или купи  јаја  корисне дивљачи,  трује  или

уништава корисну дивљач,
8. лови домаће животиње,
9. ако лови забрањену врсту дивљачи,
10. учини кривично дело у вези са ловом, дивљачи или оружјем,
11. непрописно рукује оружјем или њиме прети,
12. ко  у  лову  другог  рани,  лиши  живота,  пуца  на  стамбене  и  пословне  објекте,

физички  се  обрачунава,  или  учествује  у  тучи  у  лову,  акцијама  или  састанцима
Удружења,

13. уништава  или  оштећује  ловно  техничке  објекте  у  ловишту  и  другу  имовину
Удружења,

14. ради на разбијању удружења или својим поступцима наноси штету или крњи углед,
15. подноси лажне пријаве,  вређа, износи или преноси нетачне  информације  и  лажи о

члановима  и  органима  удружења  на  јавним  скуповима  и  у  средствима  јавног
информисања и осталим медијима укључујући и електронске,

16. омета ловног инспектора у вршењу надзора или му не пружа потребне податке,
17. омета  ловочуваре,  запослене  у  Служби  удружења  и  друга  овлашћена  лица  органа

удружења у вршењу надзора или им не пружа потребне податке,
18. ако прикрива битне елементе о себи приликом подношења молбе за пријем у чланство

удружења,
19. противправно  присвајање  дивљачи  и  друге  имовине  удружења  као  и  имовине

чланова удружења,
20. незаконито  располагање новчаним средствима  и  имовином  удружења  и  друге

незаконите радње,
21. злоупотреба положаја и прекорачење датог овлаштења, и
22. проневера, крађа или покушај крађе средстава и имовине удружења.

             Изузетно, члан органа удружења може бити условно кажњен искључењем из удружења уз
обавезно изрицање мере забране вршења изборних функција у трајању од пет година, с тим да ако
за  време  трајања  казне  (пет  година)  учини  повреде  дисциплине  из  члана  16,  17.  и  18.  овог
Правилника, услов се опозива а казна искључења ступа на снагу.

Члан  удружења  кажњен  искључењем  може  поново  бити  примљен у удружење  као  нови
члан по истеку пет година од дана изречене казне уз услов да удружење оцени да кажњени својим
владањем и понашањем испуњава услове за пријем у удружење.

Члан 19.
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 повреду.



ТРАЈАЊЕ КАЗНЕ

Члан 20.
Казна  почиње  тећи  од  дана  доношења одлуке од стране Дисциплинске комисије, односно

Скупштине удружења за  чланове  органа  удружења.  Време  проведено  под  суспензијом  саставни
је  део временске казне изречене решењем Дисциплинске комисије.
             За време трајања изречене мере забране лова у одређеном периоду члан  удружења је
обавезан  да  уплаћује  све  надокнаде  које  плаћају  остали  чланови,  као  и  да  учествује  у
одрађивању обавезних акција.

III  МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ

Члан 21.
Члан удружења који недозвољено или у невреме изврши одстрел, ухвати у замку,  клопку

или на  други  начин уништи  или рани или бесправно 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. Уплаћени износ на име накнаде за
учињену штету употребиће се искључиво за набавку дивљачи.

Дужна су и лица која нису чланови  удружења да надокнаде штету  удружењу по важећем
Правилнику  о  висини  штете  за  бесправно  уловљену  или  на  други  начин  уништену  дивљач.
Мера  надокнада  штете  за  бесправно  уловљену  или  на  други  начин  уништену  дивљач,  у
висини  утврђеној  важећим  Правилником  о  висини  штете  за  бесправно  уловљену  или  на
други  начин  уништену  дивљач,  обавезно  ће  се  изрећи  члану  удружења  који  је  учинио
прекршај из чл. 17. тачка 7. 15. 16. 18. 22. и 24. и чл.18. тачка 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 18.  19. 20. и
21.овог Правилника.

Члан 22.
Решењем Дисциплинске комисије одређује се рок у коме је учинлац 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 накнади 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  накнади  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 који Решењем о материјалној штети наведеном року не подмири износ утврђене
штете, аутоматски добија забрану лова док не измири штету.

Члан 23.
Одредбе овог Правилника о подношењу пријаве за кривично, односно прекршајно гоњење и

о  материјалној  одговорности,  сходно  ће  се  примењивати  и  на  лица  која  нису  чланови
удружења, ако учине кривично дело, прекршај или проузрокују штету удружењу.

Члан 24.
Извршење  одређених  казни  јавна  опомена  и  укора  спроводи  се  уписом  у  одговарајћу

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  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.

Извршење  накнаде  штете  спроводи се  наплатом новчаних  износа  одређеног  решењем о
казни.

Члану удржења 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, односно Скупштине за чланове органа.

Извршењу  казни  не  може  се  приступити  после  истека  од  12  месеци  од  дана
правоснажности решења о казни.

VI  ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ

Члан 25.
Дисциплински органи су: Дисциплинска комисија, Управни одбор и Скупштина удружења.

                   Члан 26.
За вођење првостепеног дисциплинског поступка укључујући и поступак за накнаду штете,

за чланове и запослене у удружењу надлежна је Дисциплинска комисија.
За вођење другостепеног дисциплинског поступка против чланова и запослених у удружењу

надлежан је Управни одбор, а за вођење поступка против чланова органа удружења и за ванредно
ублажавање или опроштај казне надлежна је Скупштина удружења.

Члан 27.
Дисциплинска  комисија је  орган Скупштине удружења.
Дисциплинска  комисија је  у  свом раду  и  доношењу одлука самостална и независна али је

дужна да правилно примењује све прописе.

Члан 28.
Дисциплинску комисију сачињава  5 чланова које бира  скупшрина  удружења на мандат од

четири године, у складу са Статутом удружења.
Скупштина удружења бира председника Дисциплинске комисије, у складу са Статутом,
У Дисциплинску комисију не може бити биран члан удружења који је кажњен док казна и

последице казне трају, нити члан других органа удружења.

Члан 29.
Рад Дисциплинске комисије је усмен и јаван.
Дисциплинска  комисија  може  искљчити  јавност  ако  то  захтевају  разлози  морала  или

интереси Удружења.
Јавност је обавезно искључена када комисија, по завршеном поступку одлучује о казни.

Члан 30.
Дужности председника Дисциплинске комисије су:
- да сазива седнице и да им председава,
- да организује и усклађује рад Дисциплинске 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 с ва  решења која Дисциплинска комисија

донесе, и
- да одговара за законитост и организованост рада Дисциплинске комисије.

Члан 31.
Дужности чланова Дисциплинске комисије су:
- да редовно присуствују седницама и да евентуални оправдани или неоправдани изостанак 

на време пријаве,
- да на седницама Дисциплинске комисије учествују активно у расправи и одлучивању,
- да  у  дисциплинском  поступку  активно  учествују,  са  правом  да  постављају  питања  и 

прегледају доказе.
Чланови  Дисциплинске  комисије  за  свој  рад  су  одговорни  председнику  комисије  и

Скупштини удружења.

Члан 32.
Комисија  послове  из  свог  делокруга  рада  врши  на  основу  одредби  Статута  удружења, 



Закона  о  дивљачи  и  ловству,  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 применити одредбе Закона о кривичном постпку.

Члан 33.
Дужности Дисциплинске комисије су:
-  да  позива  и  саслушава  оне  чланове  удржења  за  које  постоје  основане  сумње  да  су

извршили дисциплинску повреду,
-  да  проводи  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  сугестије  и  предлоге  Скупштини  и  Управном  одбору како  би  се  превентивним
мерама  спречило  повећање  дисциплинских  повреда  и  наношење  материалне  штете
удружењу,  и

-  да  о  свом раду периодично извештава Скупштину  удружења,  а  на  крају сваке  године
подноси Скупштини годишњи извештај о раду.

V  ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИЛИНСКОГ ПОСТУПКА

Члан 34.
Дисциплински  поступак  се  покреће  на  основу  писмене  пријаве,  која  је  поднета  у  року

три  месеца  од  дана  сазнања  за  повреду,  штету  и  извршиоца,  а  у  сваком  случају  у  року  од
дванаест  месеци  од  дана  учињене  повреде,  осим  ако  дисциплинска  повреда  представља
истовремено  и  кривично  дело  или  прекршај,  када  важе  рокови  застарелости  за  то  кривично
дело, односно покушај, од стране:

- ловочувара,
- ловочувара волонтера,
- органа удружења (Председника удружења, Скупштине, Управног и Надзорног одбора),
- ловног инспектора,
- органа МУП-а,
- члана овог или другог ловачког удружења на чијој је територији извршен преступ,
- грађанина Србије.
Пријава из става 1. овог члана се подноси ловочуварима,  који су овлашћени и дужни да на

основу пријаве учине правну квалификацију дела и, пошто комплетирају предмет (изврше додатне
провере и прибаве информације и доказе), поднесу захев Дисцишплинској комисији за покретање
дисциплинског поступка, односно Скупштини за чланове органа удружења.

Исто важи и за анонимну пријаву. 
Захтев  за  покретање  дисциплинског  поступка  подноси  се  писмено  Председнику

Дисциплинске комисије односно Скупштине преко Секретара удружења, и он садржи:
 -  име  и  презиме  члана  удружења  против  кога  се  покреће  поступак,  његова  адреса

становања, као и подаци о чланству у удружењу,
 -  правну квалификацију дела,
 -  опис  повреда  због  које  се  покреће  дисциплински  поступак,  са  назначењем  места  и

времена извршења повреде, као и детаљан опис дисциплинске повреде,
 -  назначење доказа и постојање одговорности,
 -  имена и адресе евентуалних сведока, и

              -  предлог у погледу дисциплинске одговорности и накнаде штете ако је учињена.
              Захтев се доставља у довољном броју примерака Дисциплинској комисији и лицу против
кога се покреће дисциплински поступак.

 Захтев за покретање дисциплинског поступка  и поступка  за накнаду материјалне штете
против чланова органа удружења и запослених подноси Председник удружења.



Члан 35.
Дисциплинска 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 пократање дисциплинског попступка и о томе обавести подносиоца захтева и
окривљеног ловца.

Члан 36.
Ако  радња  учиниоца  дисциплинске  повреде  садржи  и  елементе  кривичног  дела  или

прекршаја, Дисциплинкса комисија је дужна да поред покретања дисциплинског поступка поднесе
пријаву надлежном органу у циљу кривичног односно гоњењапрекршиоца.

Члан 37.
Дисциплинска комисија је дужна да донесе решење о казни у року од 30 дана од доношења

решења о покретању дисциплинског поступка.

Члан 38.
Дисциплинска комисија се састаје према потреби, а по правилу једном месечно.
Дисциплинска  комисија  ради  у  седницама.  Седнице  Дисциплинске  комисије  сазива

председник, по својој иницијативи и иницијативи Секретара, а на основу поднетих дисциплинских
пријава, односно захтева за покретање дисциплинског поступка.

Дисциплинска комисија може пуноважно одлучивати ако седници присуствује  најмање  3
(три)  члана,  а  одлучује  већином гласова  присутних  чланова. У  раду,  односно  у  одлучивању  о
дисциплинској одговорности члана удружења,  не учествује  члан комисије из ловачког друштва,
односно секције или самосталне подружнице окривљеног.

Дисциплинска  комисија одговара и подноси извештај о свом раду Скупштини удружења.

VI  ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК (ПРЕД КОМИСИЈОМ)

Члан 39.
Пошто је сазвао седницу, председник Дисциплинксе комисије утврђује да ли постоји кворум

за рад,  па уколико је овај  услов испуњен прелази се на рад. Комисија или испитује  основаност
пријаве  и  доноси  једно  од  решења  из  чл.  35.  овог Правилника,  или  води  претрес  по  оним
предметима у којима је одлучила да се поступак покрене.

Члан 40.
Пре почетка претреса Дисциплинска комисија утврђује да ли су испуњени услови за његово

одржавање, односно да ли је окривљени ловац уредно позван или је он већ присутан.
Уколико је један од ова два услова испуњен приступа се претресу.

Члан 41.
Претрес почиње тиме што председник Дисциплинске комисије упознаје окривљеног ловца

са члановима комисије, обавештавајући га да окривљени има право да тражи изузеће уколико је са
неким  од  чланова  комисије  у  тако  лошим  односима,  да  се  основано  може  сумњати  у
његову објективност. Потом се окривљени упознаје са пријавом која је против њега поднета, са
његовим правима у поступку,  посебно са правом 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,  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, и
- сведочење.

Члан 42.
Уколико окривљени ловац затражи изузеће  било ког члана Комисије,  осим председника,

Комисија  одмах  одлучује  да  ли  је  захтев  за  изузеће  оправдан  па  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  Председнику  удружења који одлучује  да ли је захтев за изузећем председника
Комисије  основан  или  не.  Уместо  овога  председник  може  одлучити  да  се  сам  изузме  из
тог предмета и да уместо њега тај предмет води један од његових заменика.

Члан 43.
Приликом извођења доказа председник Комисије је дужан да пита окривљеног да ли има

икакве примедбе на извесни доказ и да ли жели да упути питање сведоку или вештаку.

Члан 44.
Сви чланови Комисије имају право да постављају питања окривљеном као и сведоцима и

вештацима и то како пре него што се то право омогући окривљеном, тако и после тога.

Члан 45.
Када  се  заврши  доказни  поступак  председник  ће  питати  окривљеног  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 окривљеног.

Члан 46.
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 47.
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.

Члан 48.
После завршне речи окривљеног из просторије у којој  се води претрес удаљавају се сва

лица осим чланова Комисије и записничара (секретара) па се прелази на већање и одлучивање.
Већање и одличивање се обавља на тај начин што се овим редоследом утврђује:
-  да ли постоји дисциплинска повреда, па ако постоји која је њена права квалификација,
-  да  ли  је  окривљени  одговоран  за  извршену повреду,  па  ако  јесте  које  све  околности,

отежавајуће и олакшавајуће стоје у овом случају, и најзад
-  коју казну му Комисија изриче, као и
-  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  несумњиво  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 дали су били окривљени.

Члан 49.
Уколико утврди да је окривљени ловац у поступку пред Комисијом учинио дисциплинску

повреду,  или  уколико  утврди  да  је  такву  повреду  учинио  и  неки  други  учесник  у
поступку,  сведок  или  вештак-ловац,  под  условом  да  су  ова  два  задња  дала  изјаву  у
поступку у било ком својству,  Комисија може и без посебне пријаве против ових лица утврдити
постојање дисциплинске повреде, њену правну квалификацију и изрећи казну тим лицима.

Члан 50.



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.

Члан 51.
Комисија може донети једно од следећих решења:
1. да је окривљени крив и да је нанео штету удружењу,
2. да  је  крив,  односно да  је  извршио дисциплинску повреду,  али  да  није  нанео  штету

удружењу,

3. да није извршио дисциплинску повреду, те да се ослобађа од одговорности,
4.  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, и

5. да је у међувремену наступила застарелост због чега се поступак обуставља.

СУСПЕНЗИЈА

Члан 52.
Комисија  може суспендовати члана  удружења  који је  извршио дисциплинску повреду и

пре изрицања одговарајуће казне.
Суспензија може трајати највише 30 дана.

Члан 53.
Суспендовани члан удружења има право приговора против одлуке о суспензији  Управном

одбору у року од 8 дана од пријема решења о суспензији.
Управни одбор је дужан да одлучи о приговору у року од 15 дана од пријема приговора.
Приговор на решење о суспензији не задржава извршење.

ЗАПИСНИЦИ

Члан 54.
О раду Дисциплинске комисије води се записник.
У записник  се  уносе  подаци:  име  и  презиме чланова  Комисије  који  су присутни,  ко  је

записничар, дан када је записник састављен, час почетка и час завршетка рада Комисије.  Уколико
се  саслушава  окривљени  уносе  се  лични  подаци  и  подаци  из  ловне  карте,  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 пријаовом 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,  па  ако  јесте  њена  правна
квалификација,  да  ли  је  окривљени  одговоран  за  извршену  повреду,  па  ако  јесте  која  му  се
казна  изриче,  да  ли  постоји  материјална  штета,  па  уколико  постоји  у  ком  износу  и  ко  је
дужан да је надокнади и у ком року.

Записник потписују чланови Комисије, записничар и окривљени.
Ако окривљени одбије да потпише записник унеће се разлог који он изнесе за то.

РЕШЕЊЕ

Члан 55.
Решење Дисциплинске комисије мора да садржи:
- увод,
- диспозитив
- образложење,
- поуку о правном леку,
- потпис председника Комисије, и
- печат.



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 окривљеног, да ли је
утврђена  дисциплинска  повреда  или  не,  да  ли  је  константована  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.

У поуци  о  правном леку  обавештава  се  окривљени  коме  и  у  ком  року  може  да  упути
правни лек.

Ако се дисциплински поступак води против члана органа удружења, Скупштина удружења
доноси одлуку са истим елементима као и решење из става 1. овог члана.

VII ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК (ПРЕД УПРАВНИМ ОДБОРОМ)

Члан 56.
На решење Комисије окривљени ловац и подносилац Захтева за покретање дисциплинског

поступка, имају право жалбе у року од 15 дана од пријема решења.
Жалба се подноси у писменом облику Управном одбору.
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,  решења  Комисије,  као  и  сви  списи  из

дисциплинског поступка (фото-копије).
На  седницу  Управног  одбора на  којој  се  одлучује  по  жалби  позива  се  жалилац  као  и

председник Дисциплинске 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  шездесет  дана  од  дана

пријема исте и обавести о жалби лица у року од 15 дана. 
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 57.
Управни одбор, поступајући по жалби, може донети једно од следећих решења:
1.  да се жалба одбије,
2.  да се жалба због застарелости одбаци,
3.  да се поступак због застарелости обустави,
4.  да  се  залба  усвоји  и  да  се  решење  о  казни  или  накнада  штете  преиначи

ублажавањем  казне  односно  смањивањем  накнаде  штете,  а  по  жалби  подносиоца
Захтева и да се изрекне строжа казна

5.  да  се  жалба  усвоји  и  да  се  окривљени  ослободи  од  одговорности  због  извршене
повреде, или ослободи од дужности да накнади штету, и

6.  да  се  жалба  усвоји,  првостепено  решење  укине  и  предмет  врати  Комисији  на
поновну одлуку.

Члан 58.
На поступак пред другостепеним органом - Управним одбором, састав  Управног одбора,

записника,  решења,  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.

   Члан 59.
Решење Управног одбора је коначно, против њега није допуштена жалба.

VIII  ПОСТУПАК ПРЕД СКУПШИНОМ УДРУЖЕЊА

Члан 60.
Кажњени члан Удружења, чије је решење коначно, има право да поднесе молбу Скупшини

удружења  за  ванредно  ублажавање  или  опроштај  казне  након  једне  године  од  дана  када  је
донето коначно решење односно одлука, осим у случају искључења из удружења.



Молбу за ванредно ублажење или опроштај казне кажњени члан мора поднети најмање 15
дана пре одржавања седнице Скупштине.

Молба  се  подноси  у  писменој  форми  са  навођењем  разлога  и  доказа  који  указују  на
основаност молбе.

Члан 61.
Супштина  удружења  доноси  одлуку  по  молби  Кажњеног  за  ванредно  ублажавање  или

опроштај казне на првој наредној седници.
Одлука Скупштине може бити да се молба одбије, да се казна опрости или умањи.

Члан 62.
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  изричена  казна  искључења  из  удружења  постоји  аутоматска  суспензија  све  до

одлуке другостепеног органа.
Молба за ванредно ублажавање или опроштај казне нема суспензивно дејство.

IX  ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 63.
О извршеним казнама води се евиденција у Стручној служби 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.
Након протека времена од десет година, од дана истека изречене казне, казна се брише из

евиденције о кажњавању чланова.

X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
Члан удружења против кога се води дисциплински поступак, уколико се након окончања

поступка  прогласи  кривим,  дужан  је  да  надокнади  путне  трошкове  и  дневнице  чланова
Дисциплинске комисије и трошкове извођења доказа и вештачења.

У случају  ослобађања од  кривице  трошкови поступка  могу пасти на  терет  подносилаца
захтева за покретање поступка уколико је до ослобађања од кривице дошло њиховом кривицом, или
на терет расхода удружења, а што Дисциплинска комисија констатује у решењу.

Трошкове браниоца сноси окривљени.
Трошкови рада Дисциплинске комисије регулишу Финансијским палном рада и посебним

одлукама и актима органа удружења.

Члан 65.
Секретар  удружења  се  обавезује  да  овај  Правилник  умножи  и  достави  председницима

ловачких  друштава  и  секција,  председницима  подружница,  груповођама  ловаца,  председнику и
члановима  Дисциплинске  комисије,  председнику  Надзорног  одбора,  запосленима  (управнику
ловишта и ловочуварима) и Секретару удружења.

Члан 66.
Тумачње овог Правилника врши Скупштина удружења.

Члан 67.
Ступањем  на  снагу  овог Правилника  престаје  да  важи  Правилник  о  дисциплинској  и

материјалној одговорности број 252/2020 од 21.09.2020. године.

Члан 68.



Овај  Правилник  ступа  на  снагу  даном доношења,  а објављује  се  на  огласној  табли и
званичном сајту удружења. 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                                                                      

                                                                       мр Слободан Јоловић


