Ловачки савез Србије
Број: 41-2/11
27.2.2011. године
Београд
На основу члана 35. Статута и члана 25. Правилника о рачуноводству, члана 18-19. Закона
о рачуноводству и ревизији (Сл.гл. РС бр.46/06) и члана 14-16. Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем,
(Сл.гл. РС бр.105/06), а по предлогу Управног одбора, број: 40-2/2011 са 7. седнице
одржане 10.2.2011. године Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници
одржаној дана 27.2.2011. године у Београду, доноси следећу
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЗА ИЗВЕШТАЈНУ 2010. ГОДИНУ
I

УКУПАН ПРИХОД………………………………………..85.749.558
ОД ТОГА:
1. ЧЛАНАРИНЕ………………….....................74.110.925
- Србија без АП…………................... 65.246.857
- Војводина….........................................8.886.400
- КиМ……………....................................232.504
- Остали чланови:
(“Добар поглед доо” Београд)...............15.000

2. ЗАКУП…………………………………..............................3.003.170
3.

КАМАТЕ…………………………………..........................1.240.367

4.

ДОНАЦИЈЕ И СПОНЗОРСТВА..........................……….…400.000

5.

ОБРАСЦИ, ПРИРУЧНИЦИ И СЛ…………....................6.335.726

6.

ВИШАК ПО ПОПИСУ..................................................…....659.370

II ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА……………………..…..........70.132.354
III ДОБИТ………………………….....……………….….........15.577.204
IV ПОРЕЗ НА ДОБИТ………………………………….................211.625
V НЕТО ДОБИТ……………………………………..................15.365.579
VI РАСПОРЕЂИВАЊЕ НЕТО ДОБИТИ ИЗ 2010. ГОДИНЕ БИЋЕ ИЗВРШЕНО
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЛСС ЗА 2011. ГОДИНУ.
ПРИЛОГ: Табеларни извештај који је саставни део ове одлуке, са

образложењима ставки.
ДОСТАВИТИ: - Књиговођи;

- Архиви.
Председник Скупштине
Марко Тица

Ловачки савез Србије
Број: 40-3/11
27.2.2011. године
Београд
На основу одредбе члана 11. 55. и 57. Статута Ловачког савеза Србије, а по предлогу
Управног одбора, број: 40-3/2011, са 7. седнице одржане дана 10.2.2011. године,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на седници одржаној дана 27.2.2011. године у
Београду, доноси следећу
ОДЛУКУ
о
висини чланарине за 2011. годину
и
усвајању Финансијског плана Ловачког савеза Србије за 2011. годину
I
1. Утврђује се чланарина Ловачком савезу Србије, за 2011.годину за ловачка
удружења чланове Ловачког савеза Србије, по сваком ловцу, у износу од
600,оо РСД, односно 10% од препоручене чланарине за ЛУ.
2. Чланарина Ловачком савезу Србије, за 2011. годину за друге чланове,
утврђује се у следећим износима:
1. За ЈП “Србијашуме”
90.000,оо дин.
2. За Националне паркове
по 18.000,оо дин.
3. За агенције, предузећа и остале
по 12.000,оо дин.
3. Рок за уплату чланарине 31.3.2011.године, у складу са чланом 55. став 4.
Статута Ловачког савеза Србије и неопходно је да сва ловачка удружења уплату изврше
у статутарном року.
4. За ловачка удружења, чланове Ловачког савеза Србије, која не измире
обавезу до 31.3.2011.године, чланарина Ловачком савезу Србије износи, у периоду
од 1.10.2011. - 31.3.2012. године 700,оо динара.
5. Утврђивање распореда средстава од чланарине са територије Аутономних
покрајина, извршено је Финансијским планом за 2011. годину из става II ове
одлуке.
II
Усваја се Финансијски план Ловачког савеза србије за 2011. годину како следи:
I
1.

PLANIRANI PRIHODI
Ukupni prihodi - zbir (1. - 7.)
Ukupan prihod od članarine 85.600 članova
1.1.Članarina lovaca, bez AP 62.000 x 600
1.2. Članarina lovaca iz APV 23.000 x 600 х 2/3
(400)
1.3. Članarina lovaca iz APKiM 600 x 600 х 2/3
(400)
1.4. Članarina ostalih članica

69.725.579
46.760.000
37.200.000
9.200.000
240.000
120.000

2.

Prihod od zakupa poslovnog prostora

2.000.000

3.
4.

Prihod od prodaje obrazaca

2.000.000
3.000.000

5.
6.
7.

Prihod od kamata
Prihod od donacija
Preneta neraspoređena dobit iz 2010. godine
PLANIRANI RASHODI
Ukupni rashodi - zbir (1. - 10.)
Troškovi informisanja lovaca, sl. glasilo i dr.

II
1.
2.
3.
4.
5.

Prihod od polaganja lovačkog ispita i ispita za
ocenjivanje trofeja

500.000
100.000
15.365.579
69.725.579
2.505.579
2.000.000

Troškovi međunarodnih aktivnosti i članarina za CIC i
FACE

Troškovi osiguranja lovaca
Troškovi osiguranja imovine LSS
5.1. Vraćanje uplaćenih sredstava LSV, (za

6.200.000
600.000
7.820.000

obavljanje stručnih poslova, izrada GPGL i sl.)
5.2.Vraćanje uplaćenih sredstava i pomoć
LSKiM (240.000 + 60.000)

6.

Materijalni troškovi - zbir (6.1. - 6.13.)
6.1. Porezi i doprinosi na teret poslodavca i

300.000
25.300.000
8.000.000

porez na imovinu Lovačkog saveza Srbije

7.
8.
9.
10.

6.2. Provizija banaka, takse i sl.
6.3. Kancelarijski i ostali potrošni materijal
6.4. Električna energija
6.5. Troškovi za benzin
6.6. PTT troškovi i telefoni
6.7. Komunalne usluge (grejanje, voda, istoća)
6.8. Amortizacija
6.9. Održavanje sednice Skuštine i 115 god. LSS
6.10. Stručne publikacije i časopisi, Sl.glasnik i sl.
6.11. Propagandne aktivnosti i materijal
6.12. Ugovori o delu - bruto
6.13. Investicije i inv. i tek. održ. osn. sredstava
Usluge knjigovodstva, advokata i prevoda
Manif., savetovanja, seminari, plakete, pehari i dr.
Ostali trošk., kam. otpis sitnog inven. i potraž.
Ostali troškovi Saveza - zbir (10.1. - 10.13.)
10.1. Sredstva za rad Službe i troškovi izrade GPGL
10.2. Stručno i naučno istraživački rad
10.4. Lovna kinologija
10.5. Lovno streljaštvo
10.6. Lovački podmladak
10.7. Izdavačka delatnost za lovačka udruženja
10.8. Naknada troškova dolaska na sednice UO
10.9. Naknada troškova dolaska na sednice,
NO, Komisije i ostali saradnici
10.10. Troškovi održavanja sastanaka van
Beograda: Saveti lovnih regiona i dr.

500.000
1.500.000
1.200.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
500.000
300.000
1.000.000
7.000.000
800.000
1.000.000
1.000.000
22.200.000
14.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
800.000
1.000.000
900.000

10.11. Troškovi održavanja sastanaka u Beogradu
10.12. Troškovi reprezentacije
10.13. Troškovi štampe, obrasci dozvola, priručnici i dr.

1.000.000
800.000
1.200.000

Образложење
Предлог висине чланарине усклађен је са одредбама Закона о дивљачи и ловству у
погледу издавања ловне карте, уз повећање висине у случају прекорачења статутарног рока,
у складу са Статутом.
Предлог Финансијског плана Ловачког савеза Србије за 2011. годину утврђен је у
складу са предложеном висином чланарине и извршењем за 2010. годину, а у техничком
погледу, урађен је, ради прегледности, према утврђеној методологији.
Њиме је обухваћена и нето добит, исказана као пренета нераспоређена добит из 2010.
године, у износу од 15.365.579 динара, с тим што треба имати у виду да је пресек стања урађен
на календарску годину, (са 31.12.) а приход од чланарине се остварује на нивоу ловне године,
(са 31.3) и у складу са тим, из тих средстава мора се финансирати рад Савеза у прва 3 месеца
2011. године. Осим тога из тих средстава се морају обезбедити износи за унапређење гајења и
заштите дивљачи, по окончаном огласу у 2010. години. Поред наведеног, тај износ се
планира и за потребе инвестиционог улагања у зграду савеза, јер је неопходно комплетно
реконструисати инсталацију грајања, која је због дотрајалости (из 1961. године),
попуцала, неупотребљива је и просторије Савеза тренутно немају грајање. Наведеним се
врши распоређивање ових средстава.
Приход од чланарине за 2011. годину, планира се у складу са бројем чланова из
претходне године и у утврђеном износу, (600,оо РСД).
Предложена је расподела прихода из ловачких удружења са територије АП, у
размери 2/3 за ЛСС и 1/3 за ЛСАП.
Приход од закупа планира се у мањем обиму од наплаћеног у 2010. години, јер је
закупац Кинолошки савез Србије напустио закупљене просторије и у поступку је
обезбеђивање новог закупца, али због актуелне привредне ситуације и посебно, због квара на
грејању зграде, неизвесно је када ће бити обезбеђен и по којим условима.
Остали приходи планирани су у складу са висином чланарине.
Средства за информисање планирана су такође у складу са са висином чланарине.
Средства за осигурање ловаца планирана су као и предходне године а у складу са
предлозима Савета Ловних региона, у износу од 100 РСД по ловцу, са територије средишне
Србије, пошто ЛСАП имају повраћај средстава.
Планира се враћање дела уплаћених средстава са територије АП и то ЛСВ по основу
обављања стручних послова, (4 запослена), израде ГПГЛ и дела осталих послова, а
ЛСКиМ по основу помоћи за основно функционисање, (нема запослених).
Материјални и сви остали трошкови Савеза планирани су, такође, у складу са
предложеном висином чланарине и реалним потребама функционисања Савеза, a
чланарином је обухваћена и израда ГПГЛ за сва ловачка удружења, чланове Савеза, као и
сва потребна помоћ ловачким удружењима, члановима Савеза, у поступку добијања права
на газдовање ловиштем по новом закону.
ДОСТАВИТИ: - Свим члановима Ловачког савеза Србије;
- Књиговођи
- Архиви.

Председник Скупштине
Марко Тица

На основу одредбе члана 11. став 2. Статута Ловачког савеза Србије, на предлог
Секретара Ловачког савеза Србије, Скупштина Ловачког савеза Србије, као највиши
представник свих ловачких удружења и ловаца у Републици Србији, на седници одржаној
дана 27.2.2011.године у Београду, доноси

ДЕКЛАРАЦИЈУ О ПРАВИМА ЛОВАЦА
Увод
Ловци, ловачка удружења и ловачки савези су, у свом организованом трајању у
држави Србији од 1896. године, остварили изузетне резултате у заштити и очувању
дивљачи, одржавању и унапређивању ловишта и дуги период наше савремене историје
били су једни субјект, изван државних институција, који се старао о опстанку и очувању
дивљачи.
Досадашњи и будући рад ловачке организације и резултати у унапређењу ловства и
обезбеђењу услова за одрживо коришћење дивљачи у Републици Србији, најбољи су
одговор организацијама за заштиту животиња, које злонамерно оцењују наше активности
и траже забрану лова, покушавајући да изједначе права човека-ловца са правима
животиња, што је супротно свим досадашњим тековинама цивилизације.
У том циљу и овом Декларацијом, сви ловци, ловачка удружења и ловачки савези,
уверени да је признавање урођеног достојанства и једнаких и неотуђивих права свих
људи темељ слободе и правде, да сва људска бића уживају слободу говора и
веровања и заштићена су правним системом, као и да је непоштовање, презирање и
изједначавање права човека-ловца са правима животиња увредљиво, теже да васпитањем
и чињењем допринесу поштовању права и слободе лова, као цивилизацијске тековине
људских бића.
Став први
Сви људи који постану ловци су слободни и једнаки у достојанству и
правима. Они су обдарени разумом и поштујући кодекс ловаца Србије треба
једни према другима да поступају у духу ловачког братства.
Сваком ловцу припадају сва права и слободе проглашене у овој
Декларацији без икаквих разлика у погледу пола, језика, религије, политичког
или сваког другог мишљења, националног или друштвеног порекла, имовине,
рођења или других околности и неће се правити никаква разлика на основу
политичког, правног или међународног статуса земље или територије којој неко
лице припада.
Став други
Ловци су пред законом једнаки и имају право без икакве разлике, да их
закон једнако штити. Сви имају право на једнаку заштиту против било какве
дискриминације којом се крши ова Декларација и против сваког подстицаја на
овакву дискриминацију.
Ловац има право да га надлежни суд ефикасно штити од дела кршења
основних ловачких права која су му призната уставом или законом.

Став трећи
Ловац не сме бити изложен произвољном мешању у приватни живот,
породицу, стан или преписку, нити нападима на част и углед.
Ловац има право на заштиту закона против оваквог мешања или напада.
Став четврти
Ловац има право на слободу кретања и избора ловишта у границама државе.
Ловац има право на слободу мирног збора и удруживања.
Нико не може бити приморан да припада неком удружењу.
Став пети
Пунолетни мушкарци и жене, без икаквих ограничења у погледу расе, држављанства
или вере, имају право да полажу ловачки испит и да постану ловци.
Жене ловци и деца у ловачком подмлатку имају право на нарочито старање и
помоћ.
Став шести
Ловац има право да учествује у управљању јавним пословима своје ловачке
организације, непосредно или преко слободно изабраних представника.
Ловац, као члан ловачког удружења и ловачког савеза има право на
осигурање и право да остварује друштвена и културна права неопходна за своје
достојанство, у складу с организацијом и средствима.
Ловац има право на слободу мишљења и изражавања, што обухвата и
право да не буде узнемираван због свога мишљења.
Став седми
Ловац има право на школовање и сваку врсту образовања. Стручна настава треба да
буде свима подједнако приступачна на основу њихових способности. Школовање треба
да буде усмерено пуном развитку људске личности и учвршћењу поштовања ловачких
права.
Став осми
Ловац у вршењу својих права и слобода може бити подвргнут само оним
ограничењима која су предвиђена законом у циљу обезбеђења нужног признања и
поштовања права и слобода других и у циљу задовољења правичних захтева морала јавног
поретка и општег благостања у демократском друштву.
Ова права и слободе ни у ком случају не могу се извршавати противно
циљевима и начелима међународних ловачких организација CIC-а и FACE-а и
Кодекса ловаца Србије.
Став девети
Ниједна одредба ове Декларације не може се тумачити као право за ма
које удружење или ловца да обавља било коју делатност или да врши било
какву радњу усмерену на поништење права и слобода који су у њој садржани,
као и општих права и слобода свих људи.

Ловачки савез Србије
Број: 41-4/1/10
27.2.2011.године
Београд
На основу одредбе члана 11. став 2. Статута Ловачког савеза Србије, Скупштина
Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана 27.2.2011. године у Београду,
доноси
О Д Л У К У
1. Образује се радна група, коју чине по један представник из сваког Ловног
региона, Миодраг Шошкић дипл.правник, члан Управног одбора Ловачког савеза Србије
и Владислав Младеновић дипл.правник запослен у Служби Ловачког савеза Србије.
2. Радна група има задатак да, у року од 90 дана од дана добијања ове одлуке,
сачини и достави Скупштини материјал, на основу кога ће Скупштина Ловачког савеза
Србије поднети предлог надлежном министру за покретање поступка измена и допуна
Закона о дивљачи и ловству, (Сл.гл. РС бр. 18/10) и подзаконских аката, код којих утврди
да за тим има потребе.
3. Радна група има задатак и да, у року из претходног става, сачини и достави
Управном одбору Ловачког савеза Србије Нацрт измена и допуна Статута Ловачког
савеза Србије, у циљу утврђивања најцелисходније организације савеза у актуелним
условима. На основу наведеног Нацрта, Управни одбор има обавезу да Скупштини
достави предлог измена и допуна Статута ловачког савеза Србије.
4. По добијању материјала из става 3. и 4. ове одлуке, а најкасније у року од 120
дана од дана доношења ове одлуке, председник Скупштине заказаће редовну седницу
Скупштине Ловачког савеза Србије, на којој ће бити донета одлука о утврђивању и
подношењу предлога надлежном министру, за покретање поступка измена и допуна
прописа из тачке 2. ове одлуке, о поступању Ловачког савеза Србије у случају да се
министар оглуши о предлоге Скупштине и о усвајању измена и допуна Статута Ловачког
савеза Србије.
Образложење
Од почетка примене Закона о дивљачи и ловству, (3.4.2010. године) и неких од донетих
подзаконских аката, дошло је до низа проблема у функционисању система ловства у
Републици Србији, узрокованих одредбама тих прописа, посебно када су у питању
ловачка удружења, на шта је Ловачки савез Србије у више наврата указивао надлежном
министарству, (копије у прилогу), што није дало жељене резултате, а указала се и
потреба за изменама и допунама Статута Ловачког савеза Србије, па је, у циљу
изналажења најцелисходнијих решења, Скупштина Ловачког савеза Србије донела одлуку
као у изреци.
ДОСТАВИТИ: - Председницима Савета ловних региона и ЛСАП;
- Именованима;
- Архиви.
Председник Скупштине
Марко Тица

Ловачки савез Србије
Број: 41-5/10
27.2.2011.године
Београд

На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
27.2.2011.године у Београду доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду председника Ловачког савеза Србије.

Председник Скупштине
Марко Тица

Ловачки савез Србије
Број: 41-6/10
27.2.2011.године
Београд

На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
27.2.2011.године у Београду доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Управног одбора Ловачког савеза Србије.

Председник Скупштине
Марко Тица

Ловачки савез Србије
Број: 41-7/10
27.2.2011.године
Београд

На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
27.2.2011.године у Београду доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора Ловачког савеза Србије.

Председник Скупштине
Марко Тица

Ловачки савез Србије
Број: 41-8/10
27.2.2011.године
Београд

На основу одредбе члана 49. став 3. Статута Ловачког савеза Србије, Скупштина
Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана 27.2.2011.године у
Београду, доноси

О Д Л У К У
1.Прима се у чланство Ловачког савез Србије ловачко удружење “Јастребац”
из Тешице.
2. Одлаже се доношење одлуке о пријему у чланство Ловачког савеза Србије
ловачких удружења: - “Јелен” из Јагњила; - „Ветрењача” из Шушаре и - „Ђалу
Маре” из Јабуковца.
3. Ловачка удружења из тачке 2. ове одлуке имају обавезу да, најкасније до
одржавања следеће седнице Скупштине Ловачког савеза Србије, Скупштини
доставе доказ да је њиховим актима утврђено чланство у Ловачком савезу Србије,
односно Одлуке Скупштине о учлањењењу у Ловачки савез Србије, у супротном ће
бити донета одлука о одбијању њихових молби за пријем у чланство Ловачког
савеза Србије.
Образложење
Ловачка удружења: - “Јастребац” из Тешице - “Јелен” из Јагњила; „Ветрењача” из Шушаре; и - „Ђалу Маре” из Јабуковца, поднела су молбе за
пријем у чланство Ловачког савеза Србије.
Према документацији приложеној уз молбе, (Решење АПР о упису у регистар
удружења и извод из података АПР о чланству у савезима) актима ловачког
удружења “Јастребац” из Тешице утврђено је и чланство у Ловачком савезу Србије,
што је евидентирано у надлежном регистру, док код осталих ловачких удружења то
није случај, нити су приложене одлуке Скупштине о учлањењу у Ловачки савез
Србије, па је донета одлука као у изреци.
ДОСТАВИТИ: - Именованим ловачким удружењима;
- Архиви.
Председник Скупштине
Марко Тица

