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СТАТУТ  

ЛОВАЧКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

Интегрални текст  

  

  

  

  

  

  

  

Л О В А Ч К И     С А В Е З               Р   Е   П   У   Б   Л   И   К   Е      С   Р   П   С   К   Е   
  



ДОБОЈ, новембра  2013.године  

На основу члана 1. и 12. Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске (  

Службени гласник Републике Српске број: 52/01), 42/05 и члана 4. и 56. Закона о ловству (  

Службени гласник Републике Српске, број: 60/09 и 50/13) и члана 28. Статута Ловачког 

Савеза Републике Српске, Скупштина Ловачког Савеза Републике Српске, на XVII  

сједници одржаној 30.11.2013. године, у Добоју  д о н и ј е л а   ј е  

С Т А Т У Т  
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

Интегрални текст  

  
  

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Ловачки савез Републике Српске ( у даљем тексту: Савез ) је асоцијација корисника ловишта 

и других субјеката заинтересованих за развој и унапређење ловства у Републици Српској.  

  

Савез је самостална, нестраначка и невладина асоцијација корисника ловишта и других 

субјеката заинтересованих за развој и унапређење ловства, чије опште интересе и циљеве 

подржава, представља и заступа интересе својих чланица, савјетодавно и стручно дјелује на 

њих, врши промоцију ловства и ловног туризма, организује и учествује на сајмовима, 

развија ловну етику, кинологију и ловно стрељаштво те обавља друге послове који се тичу 

ловства у земљи и иностранству.  

Члан 2.  

Статут Ловачког савеза Републике Српске  је највиши правни акт Савеза, којим се уређује:  

- Назив  и сједиште Савеза,  

- Циљеви и дјелатност Савеза,  

- Печат, штамбиљ, знак и застава Савеза,  

- Заступање и представљање у Савезу,  

- Чланство у Савезу,  

- Организација Савеза,   

- Органи Савеза,  

- Стручна служба савеза  

- Имовина Савеза  и финансирање Савеза,  

- Акта Савеза,  

- Престанак рада Савеза,  

- Прелазне и завршне одредбе.  



Члан 3.  

Рад Ловачког савеза Републике Српске је јаван.   

  

Јавност рада Савеза обезбјеђује се непосредним информисањем чланица и јавности, путем 

средстава јавног информисања ( новине, часописи, радио, телевизија... ), путем  интернета, 

огласне табле, одржавањем јавних сједница органа Савеза, те на други погодан начин ( 

обавјештења, леци, плакати и сл. ).  

Члан 4.  

Дјеловање Савеза се заснива на заједничком управљању и заједничкој солидарности и 

одговорности свих чланица, путем бираних представника у органима Савеза.  

  

Савез је самосталан у остваривању својих утврђених циљева и задатака, а дјелује у складу 

са Законом о ловству, другим релевантним законима и  прописима, и овим Статутом.  

  

Члан 5.  

Савез је чланица Међународног савјета за лов и очување дивљачи ( ЦИЦ ) и Европског 

савјета за ловство ( ФАЦЕ ).  

  

Савез може приступити чланству и  у другим међународним и регионалним  

организацијама у области ловства и другим организацијама,  

  

II   НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ САВЕЗА  

Члан 6. Назив Савеза 

је : ЛОВАЧКИ САВЕЗ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ.  

  

Сједиште Савеза је у Бијељини у улици Меше Селимовића бр.15.  

  

Савез може имати  канцеларију и ван сједишта  

Савез дјелује и обавља своју дјелатност на територији Републике Српске и сарађује са 

другим ловачким савезима и асоцијацијама.  

  

Члан 7.  

Савез има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним Уставом и законима  

Републике Српске, овим Статутом и другим релевантним правним актима.  

  

III   ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ САВЕЗА  

  

Члан 8.  



Основни циљеви Савеза су :  

- Интегрална заштита, одржавање и побољшање квалитета станишта, животних 

услова и репродукције дивљачи у ловишту ради одрживог коришћења и сталног 

побољшања квалитета ловног фонда и других ловних ресурса,   

- Унапређење ловне дјелатности примјеном савремених достигнућа науке и 

струке,  

- Развијање и унапређење ловне етике,  

- Стручно образовање  ловаца и њихових организација,  

- Достизање и одржавање биолошке равнотеже у ловишту,  

- Континуирани развој и унапређење ловне кинологије и ловног стрељаштва,  

- Популарисање ловства и ловног туризма,  

- Заштита животне средине и спречавање настанка штетних утицаја на животну 

средину на основама утврђеним Стратегијом заштите животне средине 

Републике Српске,  

- Развијање добрих међуљудских односа и такмичарског духа  кроз организовано 

дружење, спорт и рекреацију,  

- Припрема чланства за организовану помоћ становништву у случају временских 

непогода и природних катастрофа,  

- Повећање нивоа друштвене одговорности и осјетљивости у односу на животну 

средину.  

Члан 9.  

Утврђене циљеве Савез ће остварити реализацијом сљедећих активности :  

- Сарадња са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде као и 

другим министарствима код планирања развоја и унапређења ловства на 

територији Републике Српске.    

- Креирање и провођење јединствене ловне политике у Републици Српској,  

- Учешће у креирању и примјени Закона о ловству, Закона о оружју и муницији, 

као и других релевантних закона и подзаконских аката из области ловства,  

- Примјена међународних стандарда и конвенција у области ловства,  

- Праћење, координација и интеграција рада чланица Савеза,  

- Развој ловног туризма,  

- Пружање стручне помоћи чланицама у области ловства,  

- Креирање стратегија развоја ловног туризма,  

- Припреме и провођења обуке код полагања  ловачких испита и испита за 

оцјењиввање ловачких трофеја, ловочуварске службе и ловне кинологије,  

- Давање одговарајућих мишљења и сагласности прописанних законом и 

подзаконским актима,  



- Утврђивање и достављање чланицама образаца и процедура из области ловства,  

- Додјела признања и одликовања из своје надлежности,  

- Благовремено и транспарентно информисање чланица  о своме раду,  

- Утврђивање јединствених критерија и ставова по питањима од заједничког 

интереса за све чланице,  

- Учешће у решавању спорова међу чланицама.  

Савез ће се, у сарадњи са својим чланицама и другим заинтересованим субјектима, посебно  

ангажовати на:  

- Враћању у ловиште вриједности ловом изнесене дивљачи,  

- На помоћи код установљења катастра ловишта, припреме код израде ловне 

основе, годишњих планова коришћења ловишта као и других докумената важних 

за ловиште и стање у ловишту,  

- На стручној помоћи утврђивања и праћења бројног стања дивљачи у ловиштима,   

- Побољшању квалитета и квантитета дивљачи,  

- На превентивној заштити здравља дивљачи и ловаца,  

- Заштити ријетке и проријеђене дивљачи,  

- Обуци и опремању ловочуварских служби,  

- Изградњи ловно – техничких, ловно – узгојних и других инфраструктурних 

објеката у ловишту,  

- Коришћењу ловних ресурса у складу са ловном основом и годишњим плановима,  

- Стицању и развијању стручних знања у вези ловачких трофеја и оцјењивање 

трофеја,  

- Развијању и његовању ловне етике у чланству и широј јавности,  

- Подстицању самоиницијативе организованог рада и дјеловања,  

- Стручном образовању и усавршавању путем семинара, предавања, практичне 

обуке и сл.,  

- Развијању волонтерске стрељачке активности,  

- Развијању кинолошке дјелатности очувањем расности ловачких паса, набавком 

нових пасмина,  

- Организовању смотри ловачког наоружања, опреме, смотри ловачких паса и 

ловачких трофеја,  

- Организовању  и  учешћу  у  културним,  спортским  и 

 рекреативним манифестацијама,  

- Развијању система награђивања и мотивације за остваривање циљева Савеза,  

- Сарадњу  са  другим    асоцијацијама,  на  принципима 

 добровољности, равноправности и коректних односа,  



  

Члан 10.  

Савез ће своје активности обављати у складу са регистрованом дјелатношћу.  

- 01.70 Лов,траперство и припадајуће услужне дјелатности;  

- 56.30 Дјелатност припреме и послуживања пића;  

- 58.11 Издавање књига;  

- 58.13 Издавање новина;  

- 58.14 Издавање часописа и периодичних публикација;  

- 58.19 Остала издавачка дјелатност;  

- 72.11 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији;  

- 74.402 остале услуге рекламе и пропаганде;  

- 85.51 Образовање у области спорта и рекреације;  

- 91.04 Дјелатности ботаничких и зоолошких вртова и природних резервата;  

- 93.19 Остале спортске активности;  

- 93.29 Остале забавне и рекреативне дјелатности (сајмове и приредбе забавне 

природе);  

- 94 Дјелатности организација на бази учлањења;  

- Производња и промет меса од дивљачи  

- Вјештачка производња и промет дивљачи  

  

  

  

IV   ПЕЧАТ,  ШТАМБИЉ,  ЗНАК И ЗАСТАВА САВЕЗА  

Члан 11.  

Савез  има свој печат, штамбиљ, знак и заставу.  

  

Члан 12.  

Савез има печат овалног облика пречника 25 x  32 милиметара, обрубљен пуном линијом 

дебљине 1 мм, са лучним натписом „Ловачки савез Републике Српске Бијељина“ уз обруб, 

те знаком Савеза у централном пољу. Централно поље печата ограничено је елипсом 

дебљине 0,5 мм.   

  

Савез  има печат са ћириличним писмом на српском језику.  

  

Члан 13.  

Штамбиљ Савеза је правоугаоног облика димензија 60 x 20 мм, са текстом и писмом као 

код печата  и двије ознаке испод :  Број: _________;  Датум:________.  

  

Члан 14.  



Знак Савеза представља цртеж главе дивојарца са двије концентричне елипсе и називом 

„Ловачки савез Републике Српске Бијељина“.  

  

Одлуку о дизајну знака, печата и штамбиља доноси Управни одбор Савеза.  

  

Члан 15.  

Ловачи савез има заставу, чију величину и дизајн утврђује Управни одбор Савеза својом 

одлуком.  

  

  

  

  

V   ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ САВЕЗА  

Члан 16.  

У правном промету и свим осталим активностима у оквиру дјелатности Савеза према 

трећим правним и физичким лицима, Савез заступа и представља  Предсједник Савеза који 

је по функцији и Предсједник Управног одбора Савеза.  

  

У случају спријечености Предсједника, Савез заступа и представља потпресједник или 

друго лице које овласти предсједник Савеза.  

  

  

Члан 17.  

 Мандат изабраног предсједника Савеза траје четири (4) године, и исто лице може 

бити изабрано највише два пута узастопно на ову функцију.  

  

VI   ЧЛАНСТВО У САВЕЗУ И ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА  

Члан 18.  

Чланови Савеза су ловачка удружења и други корисници ловишта те субјекти 

заинтересовани за чланство у ловачком савезу.  

  

Члан 19.  

Поступак за стицање чланства у Савезу покреће се писменим Захтјевом Савезу за пријем у 

чланство.  

  

Уз образложен захтјев, обавезно се доставља:  

- Рјешење о упису у судски или други, законом прописан, регистар ( овјерена 

фотокопија ) и друге документе битне за пријем у чланство.  



  

Члан 20.  

 Одлуку о захтјеву за пријем у Савез доноси Управни одбор Савеза, на првој редовној 

сједници након пријема захтјева.  

Члан 21. Савез 

је асоцијација његових чланица..  

Члан 22.  

Чланство у ловачком удружењу може остварити сваки грађанин који изрази жељу 

подношењем писменог захтјева, а након проведене прописане процедуре испуни 

законом, овим Статутом и Статутом ловачког удружења прописане услове и који 

прихвата заједничке вриједности, циљеве и задатке Удружења.  

       

Чланство у Удружењу засновано је на принципу добровољности, а чланови се удружују 

ради унапређења и остваривања заједничких циљева и општег друштвеног интереса.  

Чланови ловачкиг удружења могу имати следећи статус, односно категорију 

чланства: матични члан, члан, почасни члан, помажући члан и приправник.  

       

Чланови ловачког удружења могу остваривати матично чланство само у једном 

ловачком удружењу, и само у том ловачком удружењу могу да бирају и да буду бирани у 

органе ловачког удружења, предлагани у органе Ловачког савеза и друге организације и 

асоцијације и остварују сва друга, Законом и Статутом предвиђена права.  

       

Члан ловачког удружења остварује сва права и обавезе у складу са Законом, овим 

Статутом и Статутом ловачког удружења, осим права и обавеза из претходног става, 

која су утврђена за матичне чланове.  

       

Ближе одредбе о статусу, односно категоријама чланства прописаће ловачка 

удружења својим статутима.   

  

  

Члан 23  

Чланице Савеза које своју дјелатност обављају на одређеној регији Савеза, организују се у 

Регионални савјет за ловство ( у даљем тексту: Регионални савјет ), ради заједничког 

провођења утврђених стратегија и политика развоја ловства и успјешнијег и рационалнијег 

рјешавања одређених питања, као што су:  

- Усаглашавање мјера узгоја, заштите, насељавања и коришћења дивљачи, 

уређења ловишта и ловне инфраструктуре,  



- Вођење расправе и усаглашавање у поступку доношења општих аката Савеза, 

регионалних савјета и удружења,  

- Усаглашавање принципа политике кадрова и људских ресурса у ловству,  

- Утврђивање приједлога заједничких кандидата за органе Савеза,  

- Утврђивање јединствених критерија за пријем у чланство,  

- Утврђивање начина коришћења ловишта и дивљачи,  

- Права и обавеза ловаца чланова једног удружења у другим удружењима 

члановима регионалног савјета, (двојно чланство)  

- Заједничко организовање зборовања, изложбе наоружања, изложбе и оцјене 

ловачких паса, ловачких трофеја и сл.,  

- Организовање такмичења у ловном стрељаштву и другим спортским 

дисциплинама,  

- Друге активности од заједничког интереса чланица регионалног савјета.  

  

Члан 24.  

На основу природно-географског положаја, међусобне повезаности ловачких удружења и 

других услова који једну регију чине функционалном цјелином , Управни одбор Савеза, на  

приједлог постојећих регионалних савјета и стручне службе Савеза, утврђује број и састав 

регија, односно Регионалних савјета.   

  

Регију представља Регионални савјет.  

Члан 25.  

Регионалним савјетом предсједава Предсједник, кога бирају чланице на заједничкој 

сједници, натполовичном већином присутних чланица регије.  

  

Права и обавезе ловаца једног ловачког удружења која је чланица Савеза у другим ловачким 

удружењима, која су такође, чланице Савеза, утврђује се посебним актом који ће донијети 

Управни одбор Савеза.  

  

Сваку чланицу регије представља један представник у регионалном савјету.  

  

Члан 26.  

Регионални савјет доноси Пословник о свом раду.  

  

  

VII   ОРГАНИ САВЕЗА  

Члан 27.  



  

Органи  савеза су :  

- Скупштина,  

- Предсједник Савеза,  

- Управни одбор,  

- Надзорни одбор,  

  

  

  

Члан 28.  

Сви чланови органа Савеза бирају се на мандатни период од четири године, с могућношћу 

поновног избора.  

  

Члан 29.  

Чланови ловачких удружења против којих је правоснажно изречена дисциплинска, 

прекршајна или кривична санкција у вези са ловством и чланством у Удружењу, не могу 

бити бирани у органе Савеза док траје дејство изречене санкције.  

Члан 30.  

Лицу изабраном, односно именованом у органе Савеза престаје својство члана тог органа и 

прије истека мандата:  

- Подношењем оставке,  

- Престанком чланства, односно радног односа код чланице чији је представник,  

- Опозивом од стране регионалног савјета чији је представник, - Смрћу.  

Члан 31.  

Свако лице изабрано или именовано у органе Савеза лично је одговорно, за свој рад и за рад 

тог органа, како Савезу, тако и чланици чији је представник.  

  

Члан 32.  

На сједнице органа Савеза могу се позивати представници органа власти на свим нивоима 

и/или других организација, установа и институција, ако се за то укаже потреба.  

  

Одлуку о позивању других представника доноси Предсједник Савеза.  

  

7.1.   СКУПШТИНА САВЕЗА  

  

Члан 33.  

  

Скупштина Савеза је највиши орган управљања Савезом.  



  

Скупштину Савеза  чине чланови које бирају чланице Савеза на мандатни период од четири 

( 4 ) године.   

  

Број чланова Скупштине одређује се сразмјерно броју чланова чланица Савеза.   

Чланице Савеза – ловачка удружења до 300 чланова и друге чланице Савеза бирају по једног 

члана у Скупштину Савеза. Чланице које имају од  301 до 600 чланова бирају два члана; од 

601 до 900 бирају 3 члана а чланице преко 900 бирају четири члана.  

  

Основицу за утрвђивање броја чланова Скупштине Савеза за сваку чланицу, чини број 

чланова чланице за које је уплаћен члански допринос за фискалну годину.  

  

Управни одбор Ловачког савеза дужан је, на крају фискалне године, саопштити број 

чланова Скупштине утврђен у складу са одредбама става 3., 4. и 5. члана 33. Статута.  

  

Члан 34. Ако члан у Скупштини савеза буде 

именован за Предсједника савеза,  у Управни одбор или Надзорни одбор престаје му 

својство члана Скупштине, а чланица Савеза ће делегирати другог представника у 

Скупштину.  

  

Члан 35.  

 

Скупштина има предсједника и два потпредсједника Скупштине, чији мандат траје четири 

године, с могућношћу поновног избора.  

  

Скупштину Савеза сазива и њоме руководи Предсједник Скупштине, а у његовој 

одсутности један од потпредсјеника Скупштине.Скуштина може бити сазвана на приједлог 

предсједника скупштине предсједника савеза, управног одбора савеза или најмање једне 

трећине чланова скупштине.  

  

Члан 36.  

 

Скупштина се може одржати и пуноважно одлучивати ако је на сједници присутна 

натполовична већина укупног броја чланова Скупштине.  

  

Скупштина пуноважно одлучује натполовичном већином присутних чланова Скупштине, 

осим по питањима за која је овим Статутом предвиђена друга већина.  

  



Двотрећинском већином присутних чланова Скупштине одлучује о усвајању Статута и 

његових измјена и допуна, те о статусним питањима Савеза.  

  

Припрема, сазивање, ток сједнице и друга питања везана за  сједнице Скупштине уређује се 

Пословником о раду Скупштине.   

  

О току сједнице Скупштине води се записник, који потписује Предсједник Скупштине и 

записничар.  

Члан 37.  

 

Скупштина према начину сазивања може бити редовна, ванредна и изборна.  

  

Редовна сједница Скупштине одржава се најмање једанпут у току ловне године, ванредна 

по потреби, а изборна, у правилу, сваке четврте године.  

  

Редовна сједница Скупштине одржава се најкасније до краја текуће године.  

  

Ванредна сједница Скупштине се сазива на захтјев Управног одбора,  Предсједника Савеза, 

предсједника скупштине  или најмање једне трећине чланова скупштине.  

   

На ванредној сједници Скупштине расправљају се само питања ради којих је Скупштина и 

сазвана.  

Члан 38.  

 

Изборну сједницу Скупштине сазива Предсједник Скупштине из старог сазива и њоме 

руководи до избора Предсједника Скупштине у новом сазиву.  

На изборној сједници Скупштине бирају се радна тијела :  

- Радно предсједништво од три члана,  

- Записничар и два овјеривача записника, -  Верификациона комисија од три 

члана ,  

- Кандидациона комисија од три члана.  

  

Члан 39.  

 

На изборној сједници Скупштина доноси слиједеће одлуке :  

- Верификује мандате чланова Скупштине,  

- Врши избор Предсједника Скупштине и два потпредсједника скупштине   



  

- Врши избор Предсједника Савеза, који је по функцији Предсједник Управног 

одбора Савеза,  

- Именује Управни одбор,  

- Бира Надзорни одбор,  

Члан 40.  

 

  

Надлежности Скупштине Савеза су:  

- Доноси Статут Савеза, Пословник о раду Скупштине, План и програм рада 

Скупштине, Правилник о одликовањима и признањима Савеза и друге опште 

акте Савеза која нису у изричитој надлежности других органа,  

- Доноси планове и програме развоја и унапређења ловства, усаглашене са 

Програмом развоја ловства Републике Српске,  

- Утврђује општу политику развоја ловства,  

- Усваја Извјештај о финансијском пословању за претходну годину и План 

финансијског пословања за наредну годину.  

- Анализира и оцјењује стање у ловству и ловачким организацијама,  

- Разматра иницијативе и приједлоге чланица Савеза,  

- Бира и опзива Предсједника и потпредсједнике  Скупштине, Предсједника Савеза 

и врши именовања из своје надлежности,  

- Одлучује о чланству у другим асоцијацијама, припајању, раздвајању, 

трансформацији, престанку рада и другим статусним промјенама Савеза,  

- Усваја годишњи извјештај о раду Управног и Надзорног одбора и других органа 

и тијела које бира,  

- Даје овлашћење Предсједнику Савеза  и Управном одбору да у изузетним 

случајевима могу одлучивати о питањима из надлежности Скупштине, уз обавезу 

да првом приликом информишу Скупштину о донесеним одлукама, - Бира и 

разрешава чланове Управног одбора и Предсједника Управног одбора.  

- Бира чланове Надзорног одбора и предсједника надзорног одбора.  

- Одлучује и о другим питањима значајним за рад Савеза.  

7.2.   ПРЕДСЈЕДНИК  САВЕЗА  

  

  

Члан 41.  

 



Предсједника Савеза бира Скупштина Савеза из реда чланова Управног одбора на мандатни 

период од четири године и исто лице може бити изабрано највише два пута узастопно 

на исту функцију.  

  

За предсједника Савеза може бити изабран сваки члан чланице савеза а који ужива посебан 

углед у Савезу и испуњава опште и посебне услове које утврди Управни одбор Савеза.  

Члан 42.  

 

Предсједник Савеза је надлежан и одговоран да :  

- Представља и заступа Савез,  

- Предлаже годишњи програм рада Савеза и Управног одбора Савеза,  

- Сазива, организује и руководи радом Управног одбора и других тијела које 

формира,  

- Сазива сједнице Управног одбора и предсједава истим,  

- Учествује у формулисању приједлога дневног реда Скупштине,  

- Координира и усклађује рад радних тијела Савеза,  

- Стара се о остваривању начела јавности рада у Савезу,  

- Одређује представнике Савеза који ће присуствовати догађајима и 

манифестацијама на које је позван Предсједник Савеза или неименовани 

представник Савеза,  

- Припрема и предлаже основе политике и стратегије развоја Савеза,  

- Организује провођење утврђене политике и стратегије развоја Савеза,  

- Предузима  све неопходне радње и поступке ради оперативне реализације 

циљева, задатака и дјелатности савеза,   

- Обезбиједи законит рад у Савезу и одговоран је за законитост рада Савеза,  

- Обезбиједи законито управљање имовином Савеза.   

  

- Упозорава одговорна лица на незаконите акте или поступања,  

- Обустави од извршења незаконите акте ( ако обустави од извршења акт Управног 

одбора о томе ће обавијестити Надзорни одбор; за сваки други обустављени акт 

обавијестиће Управни одбор;   

- Упозори Скупштину на незаконит акт – али не може тај акт обуставити од 

извршења – али може покренути поступак за оцјену законитости и/или  

уставности тог акта,  

- Организује извршење одлука, закључка и других акта Скупштине, Управног 

одбора, Надзорног одбора.  



- Благовремено предлаже Управном одбору и Скупштини Савеза основе за 

доношење развојних планова, програма и Извјештаја о реализацији планова и 

програма,  

- Обезбиједи благовремено доношење планова и програма и благовремено 

извјештавање о реализацији планова и програма,  

- Координира рад чланица Савеза,  

- Предлаже мјере за унапређење рада Савеза,  

- Организује вођење и пословање Савеза,  

- Предлаже  Управним одбором утврђује дјелокруг рада заједничке стручне 

службе  Савеза,  

- Организује вођење кадровске политике и политику ангажовања људских ресурса 

Савеза заједно са Управним одбором Савеза,  

- Предлаже кандидата за Секретара Савеза и кандидате за стручна радна тијела,  

- Организује сарадњу са другим ловачким савезима, другим удружењима и 

асоцијацијама грађана, владиним и невладиним организацијама и удружењима,  

- Предлаже рјешења евентуално настале конфликте у Савезу,  

- Планира и рационално располаже финансијским и другим материјалним 

средствима Савеза и налогодавац је за извршење финансијског плана,  

- Обавља и друге послове и задатке у Савеза, који нису у изричитој надлежности 

других органа Удружења.  

  

Члан 43.  

Предсједник  Савеза је за свој рад одговоран Скупштини Савеза.  

  

7.3.   УПРАВНИ ОДБОР  САВЕЗА  

Члан 44.  

Управни одбор је извршни орган Савеза, који се стара о реализацији програмских циљева и 

задатака, те заједно са Предсједником Савеза организује пословање Савеза у складу са 

законом и Статутом Савеза.  

  

Кандидате за чланове Управног одбора предлажу регионални савјети.  

Постојећи управни одбор утврђује коначни приједлог састава новог управног одбора 

Скупштине савеза.  

  

Број чланова Управног одбора је пропорционалан броју ловаца на регији.  



Сваки  регијинални савјет предлаже по једног кандидата за члана Управног одбора. Регије 

које броје преко 2.000 чланова (ловаца) у Управни одбор предлажу још по једног члана.  

  

ЈПШ ''Шуме РС'' предлажу два  члана у Управни одбор савеза.  

Мандат чланова Управног одбора је четири године, уз могућност поновног избора.  

  

За свој рад Управни одбор одговара Скупштини Савеза, и најмање једном годишње подноси 

извјештај о свом раду.  

  

Управним одбором предсједава Предсједник Савеза који је по функцији и  Предсједник 

Управног одбора, а у случају спријечености један од потпредсједника.   

  

Основицу за утврђивање пропорционалног броја чланова Управног одбора савеза за 

мандатни период чини број ловаца регије за које је уплаћен члански допринос савеза за 

претходну ловну годину.   

Члан 45.  

 Управни одбор расправља и одлучује на сједницама.  

  

Изузетно, сједнице Управног одбора могу се одржати и телефонски, а одлуке донесене на 

телефонслкој сједници верификују се на првој наредној сједници Управног одбора.  

  

Сједницу Управног одбора сазива и њоме руководи Предсједник Управног одбора, а у 

случају спријечености један од потпредсједника.  

  

Сједница Управног одбора одржава се по потреби, а најмање четири пута годишње.  

  

Сједницу Управног одбора ће заказати предсједник Савеза на захтјев предсједника 

Скупштине Савеза или најмање једне трећине чланова Управног одбора.  

  

Сједница Управног одбора ће се одржати уколико је присутна натполовична већина укупног 

броја чланова Управног одбора, а одлуке су пуноважне уколико је за њих гласала 

натполовична већина присутних чланова, осим за Одлуке за које је овим Статутом 

прописана друга већина.  

  

Рад Управног одбора уређује се Пословником о раду Управног одбора.  

  

Члан 46.  

Надлежности Управног одбора су :  

- Припрема  Одлуке, закључке и друга акта Скупштине Савеза,  



- Проводи одредбе Закона о ловству, одлуке Скупштине Савеза и других 

асоцијајција чији је члан Савез,  

- Припрема сједнице Скупштине савеза,  

- Утврђује приједлог Статута и других аката које доноси Скупштина,  

- Доноси одлуке о пријему у чланство Савеза,  

- Учествује у поступку додјеле и одузимања ловишта,  

- Доноси Правилник о коришћењу ловишта,  

- Доноси Правилник о организацији и систенматизацији стручне службе и исту 

формира,  

- Усваја годишњи план рада Управног одбора,  

- Подноси Скупштини Савеза годишњи план рада и  извјештај о свом раду,  

- Утврђује приједлог Извјештаја о финансијском пословању за претходну 

годину и приједлог Плана финансијског пословања за наредну годину  

- Са предсједником Савеза управља имовином и средствима Савеза,  

- Утврђује висину чланског доприноса Савезу,  

- Прописује образац јединствене чланске карте за чланове ловачких удружења, и 

друге обрасце уз сагласност Министарства, и стара се о њиховој дистрибуцији,  

- Предлаже одлуке о ловном туризму и другим начинима коришћења ловних 

ресурса,  

- Прати и анализира стање у ловству и ловачким организацијама и предлаже и 

предузима одговарајуће мјере.  

- Иницира промјену постојећих и доношење нових прописа из области ловства,  

- Обезбеђује материјалне и друге услове за рад Савеза,  

- Информисање чланства и јавности о значајним питањима из области ловства,  

- Обезбјеђује информисање чланства и организује издавање гласила ''Ловац''  

- Подстиче и помаже научно-истраживачки рад у области ловства,  

- Подстиче и помаже развој ловног стрељаштва и кинологије,  

- Организује савјетовања, симпозијуме, семинаре, курсеве и сл. из области ловства,  

- Именује најмање три потпредсједника из реда чланова Управног одбора на 

приједлог предсједника Савеза,  

- Приликом именовања подпредсједника, предсједник Савеза и Управни одбор 

водиће рачуна о равномјерној регионалној заступљености.  

- На приједлог чланица регија и уз мишљење стручне службе, утврђује број регија,  

- Утврђује ближе критерије и предлаже Скупштини именовање заслужних и 

почасних чланова Савеза,  

- Утврђује приједлоге за похвале, награде, признања и одликовања,  



- Бира и разрјешава представнике Савеза из своје надлежности у другим органима 

и асоцијацијама,  

- Бира и именује стална и повремена стручна радна тијела и комисије који нису у 

надлежности Скупштине,  

- Организује припрему приправника за полагање ловачких испита и полагање 

испита за оцјњивање ловачких трофеја и полагање ловочуварских испита,  

- Утврђује услове за стицање, отуђивање и оптерећивање некретнина у власништву 

савеза.  

- Обавља и друге послове у вези са ловством и коришћењем ловишта у складу са  

Законом, овим Статутом, одлукама Скупштине и другим актима Савеза у оквиру 

својих надлежности.  

Члан 47.  

 

Сваки члан Управног одбора лично је одговоран за свој рад у Управном одбору, односно за 

рад одбора, у складу са својим учешћем у процесу доношења и извршавања одлука.  

  

Скупштина Савеза опозива члана Управног одбора на приједлог Регионалног савјета и 

прије истека мандата, уколико је његов рад у том органу у супротности са Законом, 

Статутом и циљевима и интересима Савеза и њених чланица.  

  

Члан 48.  

 

Потпредсједници Управног одбора  помажу у раду Предсједнику код припрема и 

одржавања сједница, те у реализацији одлука и закључака.  

  

Члан 49.  

 

Стална стручна радна тијела Управног одбора су: - 

 Стручни савјет за ловство,  

- Комисија за нормативне дјелатности,  

- Комисија за информисање.  

  

Повремена радна тијела Управног одбора су:   

- Комисија за ловно стрељаштво,  

- Комисија за кинологију,  

- Комисија за ловачке трофеје, -  Комисија за признања и одликовања,  



- Комисија Фонда солидарности.  

  

Чланове сталних и повремених радних тијела именује Управни одбор на основу приједлога 

из регионалних савјета а предсједнике радних тијела из реда чланова Управног одбора.   

  

Рад и састав радних тијела из претходног става регулисан је Правилником, односно 

Пословником о раду тих тијела.  

  

Правилнике, односно Пословнике из претходног става припрема и предлаже Комисија за 

нормативне дјелатности , а усваја Управни одбор Савеза.  

  

7.4.   НАДЗОРНИ ОДБОР  

Члан 50.  

 

Надзорни одбор је надзорни орган Савеза чији је првенствени задатак контрола досљедне 

примјене и проведбе донесених аката Скупштине и других органа Савеза, као и примјена 

одредаба Закона о ловству и других закона и прописа, посебно из области 

финансијскоматеријалног пословања.  

  

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина Савеза  на изборној сједници из реда 

стручњака економске, правне, шумарске, ловне или друге сличне струке на приједлог 

регионалних савјета.  

  

Скупштина Ловачког савеза бира предсједника Надзорног одбора Ловачког савеза 

Републике Српске.  

  

У Надзорни одбор не може бити именован члан Управног одбора или неког другог органа 

Савеза.  

  

Члан 51.  

 

За рад  Надзорног одбора потребно је присуство надполовичне већине чланова Надзорног 

одбора.  

  

Надзорни одбор одлучује консензусом.  

  

Гласање на сједници је јавно.  

  



Надзорни одбор се сазива по потреби, а најмање двапут годишње, прије разматрања 

полугодишњег и годишњег извјештаја.  

  

За свој рад Надзорни одбор је одговоран Скупштини Савеза.  

  

Члан 52.  

 

Надзорни одбор контролише прибављање и располагање средствима Савеза, а нарочито 

правилност и законитост материјално – финансијског пословања Савеза.  

  

Сви органи и чланови Савеза, те стручна служба Савеза, дужни су Надзорном одбору дати 

на увид све потребне податке и документацију којом располажу, у сврху вршења контролне 

дјелатности.  

  

Предсједник Надзорног одбора сарађује са Надзорним одборима чланица Савеза у 

рјешавању питања из њихове надлежности и о истом обавјештава Управни одбор Савеза на 

првиј сједници.  

Члан 53.  

 

У вршењу своје функције Надзорни одбор има право :  

- Упозорити одговорно лице или орган и захтијевати да се отклоне уочене 

неправилности или незаконитости,  

- О својим налазима извијестити Скупштину и/или Предсједника Савеза и Управни 

одбор,  

- У случају потребе захтијевати сазивање Скупштине или Управног одбора Савеза,  

- Обавијестити надлежне државне контролне органе и институције.  

  

7.5. ПОЧАСНИ ПРЕДСЈЕДНИК  

Члан 54.  

 

Ловачки савез Републике Српске може имати и почасног предсједника.  

Почасног предсједника бира Скупштина из редова досадашњих предсједника, а на 

приједлог Управног одбора Ловачког савеза.  

  

Почасног предсједника бира Скупштина јавним гласањем натполовичном већином 

гласова присутних.  

  



Почасни предсједник може бити опозван: на властити захтијев, ако повриједи одредбе 

Статута Савеза, ако намјерно или из крајње непажње ради против интереса Савеза и 

Републике Српске, ако грубо крши друштвена правила или својим понашањем изгуби 

част и поштење.  

  

Сва ближа питања у вези са избором и правима, обавезама и одговорностима почасног 

предсједника уредиће Управни одбор посебним актом.  

  

VIII   СТРУЧНА СЛУЖБА САВЕЗА  

Члан 55.  

 

У циљу обезбјеђења, планирања и реализације стручних послова, сходно закону, Статуту и 

другим актима Савеза, Савез организује стручну службу.  

  

Запослени у стручној служби имају статус радника у радном односу.  

За вршење одређених послова и задатака из финансијске, правне, шумарске или ловне 

области, Савез може ангажовати сталног или повременог сарадника, физичко лице – 

појединца  или правно лице – агенцију.  

  

Стручном службом руководи Секретар Савеза, и одговоран је за рад стручне службе.  

  

Детаљан дјелокруг рада стручне службе и услови за обављање послова у стручној служби 

утврђују се Правилником о организацији и систематизацији послова и радних задатака.  

  

Члан 56.  

 

Секретар Савеза је лице са посебним овлашћењима и одговорностима, кога именује 

Управни одбор на приједлог предсједника Савеза на мандатни период од четири ( 4 ) године, 

с могућношћу поновног избора.  

  

Секретар за свој рад одговара предсједнику Савеза и Управном одбору Савеза.  

  

Члан 57.  

 

Секретар Савеза обавља слиједеће послове:  

- Стара се о законитости рада Савеза,  

- организује све административне послове Савеза,  



- организује вођење записника  са сједница Скупштине, Управног одбора, 

Надзорног одбора  и других органа и радних тијела Савеза,  

- Стара се о оперативном извршавању одлука и закључака органа и радних тијела 

Савеза,  

- Организује и води архиву Савеза,  

- Организује, води и надзире вођење свих евиденција у Савезу,  

- Стара се о материјално – финансијском пословању и оперативно проводи одлуке 

о извршењу финансијског плана савеза,  

- По овлашћењу предсједника Савеза може представљати и заступати Савез,   

- Редовно извјештава предсједника Савеза о коришћењу добијених овлашћења  

- Обавља и све друге послове из дјелатности Савеза по налогу предсједника Савеза.  

  

Ради ефикаснијег планирања, организовања и извршења специфичних послова, Савез ће 

образовати Стручне комисије и друга радна тијела, или ангажовати вањске експерте за 

одређену област.  

  

  

IX ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ  

Члан 58.  

Ловачки савез има своје гласило чији назив и уређивачку политику утврђује Управни 

одбор.  

  

Ловачки савез, поред гласила, може издавати и друге публикације у сврху промовисања 

ловства и едукације чланица и њихових чланова.  

  

Гласило Ловачког савеза има Уредништво на челу са Главним уредником, кога именује 

и разрјешава Управни одбор на приједлог предсједника Савеза.  

  

Главни уредник и Уредништво су за свој рад одговорни Управном одбору.  

  

Управни одбор усваја План рада и Извјештај о раду Уредништва.  

Ближе одредбе о раду Уредништва регулисаће се посебном Одлуком Управног одбора.  

  

X ЈАВНОСТ РАДА  

Члан 59.  

Дјеловање Ловачког савеза је јавно.  

  



Ловачки савез обезбјеђује јавност рада тако што информише чланство објављивањем 

извјештаја о раду својих органа и тијела, извјештаја о материјално-финансијском 

пословању и стању, те објављивањем и других података од значаја за чланство и другу 

заинтересовану јавност.  

  

Изузетно, ради заштите интереса и угледа Савеза као и чланица Савеза са појединих 

сједница органа и тијела Савеза може се искључити јавност.  

  

Одлуку о искључењу јавности са сједнице доноси орган или тијело Савеза 

натполовичном већином гласова присутних.  

  

XI ИМОВИНА САВЕЗА И ФИНАНСИРАЊЕ САВЕЗА  

  

Члан 60.  

Имовину Савеза и финансијска средства чине :  

- Непокретна и покретна имовина,  

- Члански доприноси чланица, односно ловаца,  

- Приходи од обављања дјелатности,  

- Приходи од реализованих програма и пројеката,  

- Средства добијена од владиних и невладиних организација и институција,  

- Поклони, донације и прилози, -  Имовинска и друга права,  

- Средства из других извора.  

  

  

Члан 61.  

 

Савез  као самостално правно лице располаже имовином и средствима у складу са законом 

и актима Савеза.  

  

Налогодавац по средствима Савеза је предсједник Савеза, који је одговоран за законито и 

рационално располагање имовином и средствима Савеза.  

  

Члан 62.  

 

Сва покретна и непокретна имовина стечена у току рада Савеза је имовина постојећег 

Савеза  и не може се ни под којим условима преносисти на друге накнадно формиране 

субјекте и асоцијације   



Члан 63.  

 

Материјални трошкови неопходни за извршење планираних активности Савеза падају на 

терет Савеза и реализују се у складу са годишњим планом и приливом средстава.  

  

  

XII   АКТИ САВЕЗА  

Члан 64.  

Скупштина Савеза доноси слиједећа акта :  

-  Статут Савеза, -  Пословник о раду Скупштине Савеза,  

 -  Друга акта утврђена Статутом и/или Одлуком Скупштине Савеза.  

  

Управни одбор, Надзорни одбор,  предсједник Савеза и стална радна тијела Савеза доносе 

акте из своје, Законом и Статутом утврђене, надлежности.  

  

  

XIII ПРЕСТАНАК РАДА САВЕЗА  

Члан 65.  

 

Одлуку о престанку рада доноси Скупштина Савеза двотрећинском већином гласова 

присутних чланова Скупштине Савеза.  

  

Савез  престаје са радом и у другим случајевима изричито предвиђеним законом. У случају 

престанка рада Савеза, Скупштина Савеза, на приједлог Предсједника Савеза или Управног 

одбора Савеза, утврдиће, посебном одлуком критерије и правила расподјеле имовине 

Савеза, у складу са законом.  

  

  

  

  

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 66.  

 

Одлуку о престанку чланства у Савезу доноси Управни одбор савеза.  

  

Одлуку из става 1. овог члана Управни одбор доноси по службеној дужности, о чему 

обавјештава ресорно Министарство.  

  



Одлуку о стицању или престанку чланства по принципу аутоматизма, доноси Управни 

одбор Савеза.   

Члан 67.  

 

Чланица Савеза губи статус члана у Савезу, ако:  

- Остане без ловишта раскидом уговора о коришћењу ловишта, након објављивања 

коначне одлуке,  

- Не измири обавезе према Савезу, које проистичу из чланства,  

- Не поштује и не извршава одлуке органа Савеза и регионалног савјета, - 

 Нарушава усвојена правила и принципе функционисања Савеза,  

- Крши одредбе Статута и других аката Савеза.  

  

Члан 68.  

 

Статут, као и измјене и допуне Статута усваја Скупштина Савеза двотрећинском већином 

присутних чланова Скупштине Савеза.  

  

Иницијативу за покретање поступка промјена Статута може дати свака чланица преко 

Регионалног савјета.  

  

Иницијативу за промјене Статута оцјењује Управни одбор и своје мишљење доставља 

Скупштини Савеза на разматрање.  

  

Поступак измјена и допуна Статута или доношења новог Статута може покренути и : 

Скупштина Савеза, Предсједник, Управни одбор Савеза, и најмање 1/3 чланова скупштине.  

  

Приједлог Статута, као и измјена и допуна Статута утврђује Управни одбор Савеза, након 

проведене расправе у Регионалним савјетима.  

  

Члан 69.  

 

Тумачење одредаба овог Статута даје Скупштина на сједници, а између двије сједнице 

Скупштине даје Управни одбор Савеза а о том тумачењу дужан је обавјестити Скупштину 

Савеза на првом засједању.  

 

 

 



 

 


