
                     

                                                                                                                              
Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча                                                                   
                 Број: 29/2022.
         Датум: 29.05.2022. године
                         Г у ч а

На  основу  члана  7.  став  4.  и  члана  10.  став  4.  алинеа  3.  Статута  Ловачког  удружења
„Драгачево“ из Гуче, Скупштина Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча, на својој седници одржаној
29.05.2022. године у Горачићима,  једногласно је донела 

П Р А В И Л Н И К
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „ДРАГАЧЕВО“ ГУЧА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                 Члан 1.
Овим Правилником се ближе уређује унутрашња организација,територија, послови, обавезе,

задаци и  права чланова Ловачког удружења „Драгачево“  Гуча  (у  даљем  тексту: удружење),  ради 
остваривања циљева утврђених Законом о дивљачи ловству и Статутом удружења.
             Унутрашња  организација се  врши  са циљем да се постигне  већа ефикасност у спровођењу
законских и прописа ловачке организације  кроз равномерну заступљеност  у  органима удружења и
извршавање обавеза из ловне основе и годишњих планова рада које доносе органи удружења.

                                                                              Члан 2.
Удружење покрива територију ловишта „Драгачево“ у укупној површини од 45.435 ха, од

чега на површини од:
- 35.528 ха газдује Ловачко удружење „Драгачево“ Гуча, а
-   9.907 ха Ловачко удружење „Лучани“ Лучани, у скалду са посебним уговором. 

             
                                                                              Члан 3.
             Основни облик унутрашње организације удружења чине: 
             1) Ловачка друштва:  Гуча, Каона и Горачићи, 
             2) Ловачка секција Котража, и
             3) Ловачка подружница Вича.

                                                                              Члан 4.
             Овим Правилником се уређује начин рада и функционисања:
             -  Ловачких друштава, 
             -  Ловачке секције,
             -  Ловачких подружница, и

-  Група ловаца.

ЛОВАЧКА ДРУШТВА

                                                                              Члан 5.
Ловачка друштва се оснивају по територијалном принципу (члан 7. Статута) на територији

ловишта „Драгачево“ од најмање 6.000 ха и више од 100 чланова. 

Ловачко друштво „Гуча“ Гуча
                                                                              Члан 6.

Ловачко друштво „Гуча“ Гуча, са седиштем у Гучи, покрива територију КО: Гуча, Турица,
Тијање, Зеоке, Граб, Рогача, Рти и Горња Краварица, укупне површине 10.863 ха.

Ловачко  друштво  „Гуча“  формира  ловачке  подружнице  и  групе  ловаца  у  месним
заједницама: Гуча, Велес, Турица, Тијање, Зеоке, Граб, Рогача, Рти, Горња Краварица и Кошани.

Објекти у власништву удружења на територији КО из става 1. овог члана поверавају се на
коришћење и одржавање Ловачком друштву „Гуча“ из Гуче. 



Ловачко друштво „Каона“ Каона
Члан 7.

Ловачко друштво  „Каона“ Каона,  са  седиштем у Каони,  покрива територију КО: Каона,
Властељице, Милатовићи, Горњи Дубац и Доњи Дубац, укупне површине 9.959 ха.

Ловачко  друштво  „Каона“  формира  ловачке  подружнице  и  групе  ловаца  у  месним
заједницама: Каона, Милатовићи, Доњи Дубац, Глог и Горњи Дубац.

Објекти у власништву удружења на територији КО из става 1. овог члана поверавају се на
коришћење и одржавање Ловачком друштву „Каона“ из Каоне. 

Ловачко друштво „Горачићи“ Горачићи

Члан 8.
Ловачко друштво „Горачићи“ Горачићи, са  седиштем у Горачићима,  покрива територију

КО:  Горачићи, Губеревци и Живица, укупне површине 6.062 ха.
Ловачко  друштво  „Горачићи“  формира  ловачке  подружнице  и  групе  ловаца  у  месним

заједницама: Горачићи, Губеревци, Живица, Расовац и Драгачица.
Објекти у власништву удружења на територији КО из става 1. овог члана поверавају се на

коришћење и одржавање Ловачком друштву „Горачићи“ из Горачића. 

ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ
                                                                               
                                                                              Члан 9.

Ловачка секције се оснивају по територијалном принципу (члан 7. Статута) на територији
ловишта „Драгачево“ од 4.000 ха до 6.000 ха и најмање од 50 чланова.

Ловачка секција „Котража“ Котража

Члан 10.
Ловачка  секција  „Котража“  Котража,  са  седиштем  у  Котражи,  покрива  територију  КО:

Котража, Пшаник, Бели Камен и Вучковица, укупне површине 4.848 ха.
Ловачка секција „Котража“ Котража формира ловачке подружнице и групе ловаца у месним

заједницама: Котража, Вучковица и Луковићи.
Објекти у власништву удружења на територији КО из става 1. овог члана поверавају се на

коришћење и одржавање Ловачкој секцији „Котража“ из Котраже. 

ЛОВАЧКЕ ПОДРУЖНИЦЕ И ГРУПЕ ЛОВАЦА
Ловачка подружница „Вича“ Вича

Члан 11.
У оквиру удружења формира се Ловачка подружница „Вича“ Вича са седиштем у Вичи, са

самосталним статусом, која покрива територију КО: Вича и Кривача, укупне површине 3.793 ха.
Ловачка подружница „Вича“ Вича, у свом саставу може формирати групе ловаца у складу са

чланом 12, став 2. и другим одредбама овог Правилника.
Објекти у  власништву удружења  на  територији  из  става  1.  овог  члана  поверавају се  на

коришћење и одржавање Ловачкој подружници „Вича“ Вича.

Подружнице и групе ловаца у саставу друштава и секције 

                                                                               Члан 12.
У ловачким друштвима и ловачким секцијама могу се формирати ловачке подружнице и

групе ловаца у циљу боље њихове унутрашње организације.
У свакој месној заједници са 10 (десет) и више ловаца формира се подружница, а са 3 (три)

до 9 (девет) група ловаца. Групе ловаца се могу формирати и у ловачким подружницама.
Равноправан статус у удружењу имају сви чланови без обзира на место пребивалишта, осим

у обавзама које односе на уплату чланарине и рад.   

 Члан 13.
             Решења о формирању ловачких подружница и група ловаца доносе председници ловачких
друштава и ловачких секција најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за уплату
чланарине и достављају: председницима подружница, груповођама, секретару и Стручној служби.

Уколико председник ловачког друштва и ловачке секције не поступи у складу са одредбом
из претходног става решење ће донети председник удружења у наредних 30 (тридесет) дана. 
             Решења се доносе за сваку ловну годину.



                                                                   Члан 14.
На решење из  члана  13.  сваки незадовољан члан својим распоредом у  подружницу или

групу ловаца има право приговора Управном одбору, односно може поднети образложен захтев за
распоред у другу подружницу или групу ловаца у оквиру Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча.

Приговор се подноси у року од 15 дана од дана достављања решења, односно објаве на
званичном сајту удружења, у писаној форми преко Стручне службе или секретара удружења.

Управни одбор је дужан да о приговору одлучи у року од 30 (тридесет) дана.

Члан 15.
Спискове ловаца (разврстане по друштвима, секцијама, подружницама и групама ловаца)

формира Стручна служба удружења у сарадњи са секретаром удружења и техничким секретарима
ловачких друштава и ловачких секција на крају сваке ловне, односно календарске године.

ОБЛИЦИ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 16.
Облици унутрашње организације ловачких друштава и секција су:
- Збор ловаца ловачког друштва/ловачке секције,
- Збор ловаца ловачких подружница и група ловаца,
- Председник и заменика председника ловачког друштва и ловачке секције,
- Извршни одбор ловачког друштва и ловачке секције,
- Председници ловачких подружница, 
- Груповође ловаца, и
- Технички секретар.

Збор ловаца ловачког друштва и ловачке секције

Члан 17.
Збор ловаца ловачког друштва и секције чине сви чланови удружења у друштву и секцији.
Састаје се по потреби, а по правилу на свечаностима поводом почетка и завршетка лова, као

и у другим радним и свечаним приликама у организацији удружења.
Збор ловаца секције може да разматра и сва питања из делокруга  рада удружења и даје

предлоге и покреће иницијативе у инстересу унапређења организације и рада удружења.
Збор ловаца ловачког друштва и ловачке секције може да се сазове и ради усаглашавања

појединих питања из делокруга рада зборова ловачких подружница и група ловаца, а обавезно ради
избора  органа  ловачког  друштва,  односно  ловачке  секције,  као  и  за  усаглашавање  предлога
кандидата за избор органа удружења из свог друштва односно секције.

Збор ловаца сазива и његовим радом председава председник друштва односно секције, на
сопствену или иницијативу најмање 1/3 чланова или на захтев органа удружења.

Збор ловаца подружнице и групе ловаца

Збор ловаца подружнице и групе ловаца чине сви њихови чланови.
Састаје се по потреби, а обавезно ради спровођења следећих активности:
- избора делегата у Скупштину удружења,
- предлагања кандидата за органе удружења,
- избора председника и заменика председника подружнице, односно групе ловаца,
- предлагању кандидата за председника друштва, односно секције, и његових заменика,
- предлагање кандидата за техничког секретара,
- спровођења програма и плана рада удружења, аката и одлука на својој територији, 
- разматрања и других питања из надлежности рада органа удружења, ради покретања

иницијатива и предлога за унапређење рада удружења,
- анализира рад својих делегата и других чланова органа удружења, друштва и секције и

покреће иницијативе за њихово разрешење, и тд.
             Збор ловаца сазива и његовим радом председава председник друштва односно секције, на
сопствену или иницијативу најмање 1/3 чланова или на захтев органа удружења.

Предесдници и заменици председника ловачких друштава и ловачких секција

Члан 18.
Председници ловачких друштава и ловачких секција:



- по функцији, су чланови Управног одбора удружења,
- координирају и усмеравају рад председника подружница и груповођа,
- председавају извршним одбором и збором ловаца друштва, односно секције,
- непосредно су одговорани за поштовање законских прописа,  Статута  и  других  аката и

одлука органа удружења,
- одговорни су за наплату чланарине и извршавање радних обавеза у складу са Одлуком о

висини чланарине и других финансијских, нематеријалних и других обавеза и доприноса
чланова за остваривање циљева удружења коју доноси Скупштина удружења, и

- обављају и друге послове које им повере органи удружења.
Заменици председника ловачких друштава су, по функцији, чланови Управног одбора.

             Председника  и  заменика  председника  ловачког друштава и ловачке секције  бира  збор
ловаца ловачког друштва односно ловачке секције на предлог зборова ловаца ловачких подружница
и група ловаца, јавним гласањем. У случају предлога два или више кандидата изјашњавање се врши
тајно путем гласачких листића.

Извршни одбор 
Члан 19.

Извршни одбор ловачког друштва и ловачке секције чине: 
- председник друштва, односно секције, 
- заменик председника друштва, односно секције, 
- председници ловачких подружница,
- груповође ловаца, и
- технички секретар.

                                                                               Члан 20.  
Извршн одбор:
- координира рад ловачких подружница и група ловаца,
- стара се о спровођењу законских прописа, Статута, правилника и других аката, 
- извршава одлуке органа удружења, посебно годишње програме и планове рада,
- бира и разрешава техничког секретара,
- предлаже чланове у  комисије  и  радна  тела удружења, које именује Управни одбор,
- усаглашава ставове и предлоге зборова ловачких подружница и група ловаца између два

збора друштва односно секције и даје мишљење органима удружења у вези са истим,  
- обављају и друге послове које им повере органи удружења.

Члан 21.
Седницама Извршног одбора могу присуствовати чланови органа удружења и запослени у

служби удружења, а обавезно се позивају уколико се ради о питањима правилног информисања о
законским и ловачким прописима, актима и одлукама органа удружења.
 

Председник ловачке подружнице и груповођа ловаца

Члан 22.
Председници  ловачких  подружница  и  груповође  ловаца  су  одговорни  за  организацију

активности ловаца у својој подружници, односно групи ловаца.

Члан 23.
Председници ловачких подружница и груповође  ловаца,  дужни су да упознају све своје

чланове о њиховим правима:
- да лове дивљач у складу са Законом и актима удружења,
- да бирају делегата у Скупштину удружења, у складу са одредбама Статута,
- да преко својих представника у органима удружења учествују у управљању, 
- да буду информисани о раду удружења и њихових органа, 

             - да непосредно и преко својих представника, активно учествују у раду удружења по свим 
питањима из делокруга његових циљева и делатности,

- да иницирају, дају мишљења и предлоге и да учествују у утврђивању политике удружења,
- да остварују увид у материјално–финансијско пословање и коришћење средстава, и 
- да дају иницијативе и предлоге за унапређење рада удружења.

Члан 24.
Председници ловачких подружница и груповође  ловаца,  дужни су да упознају све своје

чланове и о њиховим обавезама:



- да примењују законе и акта којима се уређује ловство у удружењу,
- да  активно и  одговорно  раде  на спровођењу одлука органа удружења,
- да благовремено извршавају обавезе утврђене Одлуком о висини чланарине и других

финансијских,  нематеријалних  и  других  обавеза  и  доприноса  чланова  за  остваривање  циљева
удружења и воде посебну евиденцију о извршавању обавеза у раду,

-  да воде евиденцију и достављају извештај  председнику друштва  односно секције  о не
извршавању обавеза у раду својихг чланова са предлогом за наплату у складу са Одлуком, и

- да дају изјашњења о свим питањима и предлозима које затраже органи удружења.

Технички секретар 
Члан 25.

Технички секретар је лице које помаже секретару удружења у обављању административно–
техничких послова удружења на својој територији.

Технички секретар води и записнике са зборова ловаца и извршног одбора, и исте доставља
секретару  удружења  уколико  садрже  предлоге,  захтеве  и  иницијативе  из  надлежности  рада  и
одлучивања органа удружења.

Секретаријат удружења
Члан 26.

Ради кординисаног рада у обављању административно-техничких послова за потребе органа
удружења формира се Секретаријат удружења кога чине Секретар и технички секретари.

Рад Секретаријата удружења координира Секретар удружења.

Члан 27.
             Мандат органа ловачких друштава и ловачких секција траје четири године.

ПОСЛОВНИ И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
Ловне карте

Члан 28.
Ловне карте члановима удружења издају секретар и служба удружења.

Члан 29.
Захтев за добијање ловне карте сваки члан удружења појединачно попуњава и благовремено

подноси секретару или служби удружења, преко техничког секретара.
Захтев се подноси на прописаном обрасцу (преузима се код секретара или службе удружења

у Гучи),  који садржи:  презиме и име,  јединствени матични број  грађана,  број  личне  карте  или
пасоша, пол, датум рођења, место, општину и државу рођења, држављанство, место пребивалишта
и адресу стана и датум подношења захтева.

Члан 30.
Уз захтев за добијање ловне карте лице је дужно да приложи доказе о испуњености услова

за добијање ловне карте, у складу са Законом о дивљачи и ловству („Сл. Гласник РС“, бр. 18/2010 и
95/2018 – др. закон), и доказ о уплати накнаде за ловну карту на прописан рачун удружења.

Члан 31.
Председник  удружења  је  одговоран  за  процедуру,  тачност  и  правовременост  обављања

послова издавања ловних карти, посебно у делу вођења аналитичко-рачуноводствених евиденција о
чланству, уплатама чланарине и јединственом поступању на нивоу удружења.

Председници ловачких друштава и ловачких секција су дужни поступати у складу са овим
Правилником и упуствима која добију од председника удружења.

Стручни и ловочуварски послови
Члан 32.

Стручне и ловочуварске послове у ловишту врше запослени у Стручној служби удружења у
складу са Законом о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010 и 95/2018 – др. закони),
Статутом,  овим  Правилником,  Правилником  о  организацији  и  начину  рада  Стручне  службе  и
Правилником о коришћењу ловишта додељеног удружењу. 

Члан 33.
Председници  ловачких  друштава  и  ловачких  секција,  њихови  заменици,  председници

подружница  и  груповође  ловаца,  као  и  сви  чланови  активни  ловци,  дужни  су  да  сарађују  и
поступају у складу са упуствима и налозима које им дају запослени у Служби удружења.



Планирање, материјална и финансијска средства и међусобни односи

Члан 34.
Планирање се врши у складу са законом, одребама Статута и другим актима удружења.
При доношењу планских аката примењују се следећи критеријуми:
- при планирању узгоја и  одстрела  дивљачи  (послови  газдовања  ловиштем),  површина

ловишта поверена на газдовање ловачким друштвима и ловачким секцијама, а
- при изради финансијских планова, расподеле добити и губитка, број ловаца.

            Наменска  давања (члан 64. Статута)  у виду  дотација,  донација,  прилога,  спонзорстава,
поклона,  остатак  прихода  од  закупа  објеката  и  опреме,  накнаде  за  не  извршене  радне  обавезе
чланова  ловаца,  распоређују  се  деловима  удружења  односно  ловачком  друштву  или  ловачкој
секцији и воде на посебним наменским рачунима удружења отвореним за те намене. 

Члан 35.
             Председник удружења је одговорно лице за рад и пословање, законитост рада и законски је
заступник удружења. И та одговорност мора бити индивидуална.

Председник удружења је нарочито  одговоран  за  располагање  финансијским  средствима,
заступање удружења у имовинским и другим правима и односима, дужан је да обезбеди рациоално
и позитивно финансијско пословање удружења и да у складу са законом и финсијским планом на
основу одлука Управног одбора располаже средствима удружења.

Председник удружења је дужан да спречи сваку врсту злоупотребе коришћења финансиских
средстава и материјалних ресурса удружења и да предузима активности којима ће спречити било
чију самовољу и неовлашћено располагање истим.

У случају незаконитог, нерационалног и недомаћинског располагања средствима, а посебно
оствареног губитка удружења на крају пословне године, председник удружења је дужан да поднесе
оставку или Скупштина да га разрешити дужности.

Члан 36.
             Одлуке о трошењу  новчаних средстава,  располагању  покретном  имовином,  закључивању 
уговора и другим пословима којима се стварају материјална  права  и обавезе за  удружење,  доноси 
искључиво Управни одбор, у складу са Статутом удружења.

НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДСЕДНИКА ОРГАНА УДРУЖЕЊА

                                                                               Члан 37.
      Органи удружења су:

-     Скупштина,
-     Председник удружења,
-     Управни одбор,
-     Надзорни одбор, и
-     Дисциплинска комисија.
У складу са Статутом, врши се избор:
- Председника и заменика председника Скупштине,
- Председника и заменика председника удружења, односно Управног одбора,
- Председника Надзорног одбора, и
- Председника Дисциплинске комисије.
Секретар је техничко лице, и он се бира на предлог председника Скупштине.

                                              
                                                                               Члан 38.

Избор председника Скупштине и Председника удружења и њихових заменика врши се на
предлог зборова ловачких друштава и ловачке секције (члан 9. Статута), а по следећем редоследу:

Рб. Председници органа I  мандат II  мандат III  мандат
1 Председник скупштине Гуча Каона Горачићи
2 Заменик председника скупштине Котража Котража Котража
3 Председник удружења Горачићи Гуча Каона
4 Заменик председника удружења Каона Горачићи Гуча

Избор председника Надзорног одбора и председника Дисциплинске комисије врши се из
ловачког  друштва  из  којег  нису  председник  и  заменик  председника  удружења  или  из  секције,
водећи рачуна о територијалној заступљености унутар друштва односно секције.

Избори се спроводе у складу са Статутом удружења.



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.
На сва питања која нису уређена овим Правилником, а тичу се унутрашње организације и

рада  Ловачких  друштава,  непосредно  ће  се  примењивати  одредбе  Статута  удружења,  Закона  о
удружењима и Закона о дивљачи и ловству, аката из области ловства и одлуке органа удружења.

Члан 40.
Органи удружења обавезни су да организацију,  акта  и одлуке  ускладе са одредбама овог

Правилника у року од 90 дана од дана доношења.

Члан 41.
Обавезује  се  секретар  удружења  да  са  одредбама  овог  Правилника  упозна  све  чланове

органа удружења, а технички секретари ловце деуштава и секција, непосредним достављањем и
објавом на званичном сајту удружења, најкасније у року од 15 дана од дана доношења.

Члан 42.
Тумачење одредаба овог Правилника врши Скупштина удружења.

Члан 43.
Овај  Правилник  ступа  на  снагу  даном доношења,  а објављује  се  на  огласној  табли и

званичном сајту удружења, којим даном престаје да важи  Правилник о унутрашњој организацији
број 251/2020 од 21.09.2020. године. 

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                              мр Слободан Јоловић




