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Ловачки савез Србије
Број: 41/11
11.2.2011.године
Београд

ПРЕДЛОГ

Члану Скупштине _________________________
На основу члана 17. став 3. Статута Ловачког савеза Србије, председник
Скупштине сазива редовну седницу Скупштине Ловачког савеза Србије и на основу
члана 3. Пословника о раду Скупштине предлаже да се, пре усвајања дневног реда,
изврши избор записничара и два оверача записника, као и да, после извештаја
Верификационе комисије о испуњености услова за рад и одлучивање - кворума и
верификације мандата евентуалних нових чланова Скупштине, Скупштина усвоји
следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
1. Усвајање Записника са седнице Скупштине одржане 27.3.2010.године у Београду.
(материјал у прилогу)
2. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја о пословању
Ловачког савеза Србије, за извештајну 2010. годину.
(материјал у прилогу)
3. Доношење Одлуке о висини чланарине за 2011. годину и усвајању Финансијског
плана Ловачког савеза Србије за 2011. годину.
(материјал у прилогу)
4. Доношење Декларације о правима ловаца и Одлуке о образовању радне групе за
израду предлога Скупштини Ловачког савеза Србије за покретање поступка измена
и допуна Закона о дивљачи и ловству и подзаконских аката.
(материјал у прилогу)
5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника Ловачког савеза Србије.
(материјал у прилогу)
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора Ловачког савеза Србије.
(материјал у прилогу)
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора Ловачког савеза Србије.
(материјал у прилогу)
8. Доношење Одлука по молбама ловачких удружења: - “Јастребац” из Тешице - “Јелен” из
Јагњила; - „Ветрењача” из Шушаре; и - „Ђалу Маре” из Јабуковца, за пријем у чланство ЛСС.
(материјал у прилогу)
9. Питања и предлози:
ПРИЛОГ: Пословник о раду Скупштине.

Седница Скупштине биће одржана у Београду, у
просторијама Факултета Ветеринарске медецине,
Бул. ослобођења бр. 18
у сали амфитеатра факултета,
дана 27.2.2011. године, (недеља), са почетком у 12 часова.
С ловачким поздравом “Добар поглед!”
Председник Скупштине
Марко Тица

Ловачки савез Србије
Број: 41-2/11
27.2.2011. године
Београд

ПРЕДЛОГ

На основу члана 35. Статута и члана 25. Правилника о рачуноводству, члана 1819. 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
V 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.

Ловачки савез Србије
Број: 40-3/11
27.2.2011. године
Београд

ПРЕДЛОГ

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, (500+100 за фонд солидарности, 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, по
сваком ловцу, по месецима:
- у периоду од 1.4. - 31.5.2011.године
650,оо дин.
- у периоду од 1.6. - 31.8.2011.године
700,оо дин.
- у периоду од 1.9. - 31.12.2011.године 800,оо дин.
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 чlanarine 85.600 чlanova
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 чlanica

69.725.579
46.760.000
37.200.000
9.200.000
240.000
120.000

2.

Prihod od zakupa poslovnog prostora

3.
4.

Prihod od prodaje obrazaca
2.000.000
Prihod od polaganja lovaчkog ispita i ispita za
3.000.000
ocenjivanje trofeja
Prihod od kamata
500.000
Prihod od donacija
100.000
Preneta neraspoređena dobit iz 2010. godine
15.365.579
PLANIRANI RASHODI
Ukupni rashodi – zbir (1. – 10.)
Troшkovi informisanja lovaca, sl. glasilo i dr.
2.505.579
Troшkovi međunarodnih aktivnosti i чlanarina za
2.000.000
CIC i FACE
Fond solidarnosti za LU
6.200.000
Troшkovi osiguranja imovine LSS
600.000
5.1. Vraćanje uplaćenih sredstava LSV, (za
7.820.000
obavljanje struчnih poslova, izrada GPGL i sl.)
5.2.Vraćanje uplaćenih sredstava i pomoć
300.000
LSKiM (240.000 + 60.000)
Materijalni troшkovi – zbir (6.1. – 6.13.)
25.300.000
6.1. Porezi i doprinosi na teret poslodavca i
8.000.000
porez na imovinu Lovačkog saveza Srbije
6.2. Provizija banaka, takse i sl.
500.000
6.3. Kancelarijski i ostali potroшni materijal
1.500.000
6.4. Električna energija
1.200.000
6.5. Troškovi za benzin
1.500.000
6.6. PTT troškovi i telefoni
1.000.000
6.7. Komunalne usluge (grejanje, voda, istoća)
1.000.000
6.8. Amortizacija
1.000.000
6.9. Održavanje sednice Skuštine i 115 god. LSS
800.000
6.10. Stručne publikacije i časopisi, Sl.glasnik i sl.
500.000
6.11. Propagandne aktivnosti i materijal
300.000
6.12. Ugovori o delu - bruto
1.000.000
6.13. Investicije i inv. i tek. održ. osn. sredstava
7.000.000
Usluge knjigovodstva, advokata i prevoda
800.000
Manif., savetovanja, seminari, plakete, pehari i dr.
1.000.000
Ostali trošk., kam. otpis sitnog inven. i potraž.
1.000.000
Ostali troškovi Saveza – zbir (10.1. – 10.13.)
22.200.000
10.1. Sredstva za rad Službe i troškovi izrade GPGL 14.000.000
10.2. Stručno i nauчno istraživački rad
500.000
10.4. Lovna kinologija
500.000
10.5. Lovno streljaštvo
500.000
10.6. Lovački podmladak
500.000
10.7. Izdavačka delatnost za lovačka udruženja
500.000
10.8. Naknada troškova dolaska na sednice UO
800.000
10.9. Naknada troškova dolaska na sednice,
1.000.000
NO, Komisije i ostali saradnici
10.10. Troškovi održavanja sastanaka van
900.000
Beograda: Saveti lovnih regiona i dr.
10.11. Troškovi održavanja sastanaka u
1.000.000
Beogradu
10.12. Troškovi reprezentacije
800.000
10.13. Troškovi štampe, obrasci dozvola, priručnici i
1.200.000
dr.

5.
6.
7.
II
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

2.000.000

69.725.579

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 фонд солидарности планирана су у у складу са предлогом висине
чланарине, 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.

Ловачки савез Србије
Број: 41-4/10

Београд, 27.2.2011.године
ПРЕДЛОГ

На основу одредбе члана 11. став 2. Статута Ловачког савеза Србије, а на предлог
Секратара Ловачког савеза Србије, Скупштина Ловачког савеза Србије, на
редовној седници одржаној дана 27.3.2010.године у Београду, доноси
ДЕКЛАРАЦИЈУ О ПРАВИМА ЛОВАЦА
Увод
Уважавајући да је признавање урођеног достојанства и једнаких и
неотуђивих права свих људи темељ слободе, правде и мира, као општи и
стварни идеал, сматрамо да је непоштовање и презирање права човека
ловца увредљиво, јер сва
људска бића уживају слободу говора и
веровања и бивају слободна од страха, заштићена правним системом.
Ловци су приморани да као крајњи излаз у побуни против тираније и
угњетавања од стране организација за заштиту права животиња, прибегну
доношењу Декларације о правима ловаца, на основу које ће, сваки ловац и
ловачка организација, имајући ову Декларацију на уму, тежити да васпитањем и
чињењем допринесу поштовању права и слободе лова.
ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРАВИМА ЛОВАЦА
Члан 1.
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. Даље, неће се
правити
никаква
разлика
на
основу
политичког,
правног
или
међународног статуса земље или територије којој неко лице припада,
било да је оно неразвијена, под старатељством, несамоуправна, или да
се налази под којим другим ограничењима суверености.
Члан 2.
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.
Ловац има потпуно једнако право на правично и јавно суђење пред
независним и непристрасним судом који ће одлучити о његовим правима
и обавезама, и о основаности сваке кривичне оптужбе против тог лица.

Члан 3.
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.
Члан 4.
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.
Члан 5.
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 подмалтку имају право на нарочито старање и
помоћ.
Члан 6.
Ловац има право да учествује у управљању јавним пословима своје
ловачке организације, непосредно или преко слободно изабраних представника.
Ловац, као члан удружења, 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.
Члан 7.
Ловац који положи за професионалног ловца има право на рад, на
слободан избор запослења, на правичне и задовољавајуће услове рада и на
заштиту од незапослености.
Свако ко ради има право на праведну и задовољавајућу накнаду која
њему и његовој породици обезбеђује егзистенцију која одговара људском
достојанству и која ће, ако буде потребно, бити употпуњена другим
средствима социјалне заштите.
Члан 8.
Ловац има право на школовање. 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.
Члан 9.
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 медјународних организација CIC-а и FACE-а и Кодекса
ловаца Србије.
Члан 10.
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.

Ловачки савез Србије
Број: 41-4/1/10
27.2.2011.године
Београд

ПРЕДЛОГ

На основу одредбе члана 11. став 2. Статута Ловачког савеза Србије, Скупштина
Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана 27.3.2010.године у
Београду, доноси
О Д Л У К У
1. Образује се радна група у саставу :
- ______________________________
- ______________________________
- _______________________________
- _______________________________
- _______________________________
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. По добијању материјала из претходног става, 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.
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, па је, у циљу изналажења најцелисходнијих решења,
Скупштина Ловачког савеза Србије донела одлуку као у изреци.
ДОСТАВИТИ: - Именованима;
- Архиви.
Председник Скупштине
Марко Тица

U prilogu štampanog materijala za Skupštinu, nalaze se i sledeća dokumenta:
Red.
br.

1

2
3

4

5

6

7
8

9

Naziv dokumenta, predmet
Povodom Zakona o divljači i lovstvu
Povodom Zakona o divljači i lovstvu
Naredba o trajanju lovne sezone na lovostajem
zaštićene vrste divljači
Pravilnik o lovostajem zašićenim vrstama divljači, trajanju
lovne sezone na lovstajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i
ograđenim lovištima, ograšenim delovima lovišta i poligonima za
lov divljači i merama zaštite i regulisanja brojnosti populacija
trajno zaštićenih i lovostajem zaštićenih vrsta divljači
Zapisnik o radu Radne grupe za izradu Pravilnika o
lovostajem zašićenim vrstama divljači, trajanju lovne sezone na
lovstajem zaštićene vrste divljači u otvorenim i ograđenim
lovištima, ograšenim delovima lovišta i poligonima za lov divljači i
merama zaštite i regulisanja brojnosti populacija trajno zaštićenih i
lovostajem zaštićenih vrsta divljači

Ublažavanje negativnih posledica zakona o divljači i
lovstvu i Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja lova,
izgledu i sadržini obrasca lovne karte, izgledu i sadržaju
obrasca dozvole za lov krupne divljači i dozvole za lov sitne
divljači, kao i izgledu i sadržini obrasca izveštaja o
izvršenom lovu

Datum

12.04.2010.

12.04.2010.

Pošiljalac

Primalac

LSS

Generalni
inspektorat MPŠV,
D. Pajkiću

LSS

maj 2010.

Ministar,
MPŠV RS,
S. Dragin

maj 2010.

Ministar,
MPŠV RS,
S. Dragin

Sl. gl. RS,
br. 18/10

25. 05.2010.

Uprava za šume

LSS

19.08.2010

CIC,
Commission for
Exhibitions and
Trophies,
A. Ćeranić

Postupanje po zahtevu za dostavu izveštaja

12.05.2010.

predsednik LSS,
Z. Popović

Predlog izmena i dopuna Zakona o stočarstvu

07.06.2010.

sekretar LSS,
A. Ćeranić

Predlog novog “Pravilnika o uslovima i načinu lova” u
cilju ublažavanja negativnoh posledica “Pravilnika o
uslovima i načinu organizovanja lova, izgledu i sadržini
obrasca lovne karte, izgledu i sadržini obrasca dozvole za
lov krupne sivljači i dozvole za lov sitne divljači, kao i
izgledu i sadržini obrasca izveštaja o izvršenom lovu”

01.09.2010.

MPŠV RS,
Uprava za šume,
S. Orloviću
Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

MPŠV RS,
Upravi za šume,
A. Radosavljeviću
MPŠV RS,
Upravi za šume,
A. Radosavljeviću

08.09.2010.

predsednik LSS,
Z. Popović

11

Obaveštenje o postupanju po zahtevu za određivanje
članova Skupštine lovačke komore

08.09.2010.

predsednik LSS,
Z. Popović

13

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

MPŠV RS,
Upravi za šume,
A. Radosavljeviću

Postupanje po zahtevu za određivanje članova
Skupštine lovačke komore

Molba za uputstvo u vezi primene odredbi Zakona o
divljači i lovstvu, Uredbe o klasifikaciji delatnosti i
Zakona o turizmu
Molba za uputstvo u vezi primene odredbi Zakona o
divljači i lovstvu, koje se odnose na izradu lovnih
osnova

Sl. gl. RS,
br. 18/10

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

10

12

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

13.10.2010.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

26.10.2010.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu
MPŠV RS,
Uprava za Šume,
S. Orloviću

14

Izveštaj po Vašem odgovoru povodom oslobađajuće presude
Prekršajnog suda u Leskovcu

23.11.2010.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

15

Molba za uputstvo u vezi primene odredbi Zakona o
divljači i lovstvu, koje se odnose na izradu godišnjih
planova gazdovanja lovištem

02.11.2010.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

U prilogu štampanog materijala za Skupštinu, nalaze se i sledeća dokumenta:
Red.
br.

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25

26

Naziv dokumenta, predmet
Serbian Hunting Law and EU negotiations
Molba za uputstvo u vezi primene odredbe člana 24. stav
3. Zakona o divljači i lovstvu

Postupanje po obaveštenju
Dostavlja se traženo izjašnjenje UO LSS i drugo u vezi
novinskih čkanaka A. ćeranića

Ponuda za poslove distribucije lovnih karata
Postupanje po zahtevu za dostavljanje ponude za poslove
obrade i distribucije lovnih karata
Predlog Pravilnika o uslovima i načinu organizovanja
lova koji treba da zameni postojeći “Pravilnika o uslovima
i načinu organizovanja lova, izgledu i sadržini obrasca lovne
karte, izgledu i sadržini obrasca dozvole za lov krupne
sivljači i dozvole za lov sitne divljači, kao i izgledu i
sadržini obrasca izveštaja o izvršenom lovu”

Predlog Obračunskog cenovnika za lovišta
Predlog Obračunskog cenovnika za lovišta posebne
namene
Predlog Obračunskog cenovnika i visine naknade za
lovnu kartu
Predlog izmene lovne sezone na divlje svinje i
rešavanje lovnog statusa mrkog tvora, sive vrane i
svrake

Datum

03.11.2010.

Pošiljalac

Primalac

FACE, (Brisel),
Chief Executive
Officer, Angus
Middleton

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

10.12.2010.

predsednik LSS,
Z. Popović
predsednik LSS,
Z. Popović

17.12.2010.

predsednik LSS,
Z. Popović

24.11.2010.

29.12.2010.
28.12.2010.

Jelen-LSS doo
A.Ćeranić
predsednik LSS,
Z. Popović

05.01.2011.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

05.01.2011.

Prilog
Prilog

05.01.2011.

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu
MPŠV RS,
Uprava za Šume,
S. Orloviću
MPŠV RS,
Uprava za Šume,
S. Orloviću
MPŠV RS,
Upravi za šume
MPŠV RS,
Uprava za Šume,
S. Orloviću
Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

05.01.2011.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

05.01.2011.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

27

Pregled i procena broja zaposlenih u lovstvu
Srbije

05.01.2011.

dipl. ing
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

28

U vezi načina izbora predstavnika pravnih
subjekata u sasatvu skupštine komore

05.01.2011.

sekretar LSS,
A. Ćeranić,

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

Molba za sastanak u vezi primene Zakona o
divljači i lovstvu

LSS

29

11.01.2011.

Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

30

Poziv elektronskom izdanja javnog glasila Srbijalov

16.01.2011.

dipl. ing
A. Ćeranić,

glavnom i
odgovornom uredniku
Srbijalova

31

Molba za razjašnjenje u vezi postupka dobijanja
lovne karte i Obaveštenja Uprave za šume

01.02.2011.

LSS

32

Postupanje po Vašem aktu naslovljenom kao “Izmena
Obaveštenja o postupku dobijanja lovne karte”

03.02.2011.

predsednik LSS,
Z. Popović

33

U vezi Uredbe o ustanovljenju lovnih područja na
teritoriji Republike Srbije

07.02.2011.

predsednik i
sekretar LSS

MPŠV RS,
Upravi za šume,
A. Radosavljeviću
MPŠV RS,
Uprava za Šume,
S. Orloviću
Ministru,
MPŠV RS, S. Draginu

07.02.2011.

LSS

MPŠV RS, Ministru

08.02.2011.

LSS

press

34
35

Dostavlja se odluka UO LSS sa prilogom u vezi
cene lovne karte i izgleda obrasca dozvole za lov
Saopštenje za javost sa press konferencije održane
08.02.2011. godine u Beogradu

ЛОВАЧКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Ул. Алексе Ненадовић 19-23,
Београд, 10.02.2011.

5. тачка

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНИ
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Рад Ловачког савеза Србије и мој лично, у извештајном периоду заснивао
се на програмским циљевима и задацима утврђеним у Статуту и нормативним
актима Савеза, испуњавању обавеза проистеклих из новог Закона о дивљачи и
ловству и других прописа, одлука, налога и закључака Скупштине Ловачког
савеза Србије.
Обим послова и задатака у овом периоду био је знатно условљен ранијим
дешавањима у Ловачком савезу Србије, који су цео рад и пословање учинили
изузетно сложеним. Решавани су бројни текући проблеми, узроковани наведеним
као и отежним свеукупним економским и друштвеним приликама.
Покренут је поступак код надлежног судског органа за утврђивање права
власништва непокретне имовине коју Савез поседује по пословним књигама.
Успешно је решено питање правног следбеника над имовином бившег Ловачког
савеза Југославије у корист Ловачког савеза Србије, тако што је извршено
припајање ЛСЈ ЛССу, са свом имовином.
Тужба за принудно исељење закупца пословног простора који је у стечају
„Инвестбироа“ добијена је по други пут код првостепеног надлежног судског
органа. Међутим, у овај простор не можемо још ући док се не оконча поступак.
Истражни поступак по питању враћања имовине Савеза, против З.
Живојиновића је још у току. У поступку се пред истражним судијом саслушавају
сведоци које је предложило тужилаштво, а за окривљеним Живојиновићем је
расписана потерница, јер није доступан државним органима.
Учињени су знатни напори да се статус Савеза и удружења у предлогу
Закона о дивљачи и ловству још побољша, као и да се цео предлог закона учини
применљивијим, предлагањем амандмана, који су у целини по нашем предлогу, о
коме је Скупштина информисана на прошлој седници, ушли у званичну
скупштинску процедуру преко Посланичке групе Г17плус. Нажалост, ништа од
предложених амандмана није усвојено приликом гласања у Скупштини Србије.
Одржани су састанци свих ловних региона, где су разматрани актуелни
проблеми везани за примену новог Закона о дивљчи и ловству, а на којима су
присуствовали и представници надлежног Министарства.
Одржан је и састанак са свим ловачким удружењима која имају
регистровану производњу фазана. Тематика скупа односила се на актуелну
поблематику производње, капацитетима фазанерија као и захтевима тржишта.
Учешће у изради подзаконских аката који проистичу из Закона о дивљачи и
ловству било је делимично. Иако смо имали обећање пред доношење Закона о
дивљачи и ловству од надлежног министра да ћемо учествовати у доношењу свих
подзаконских аката, што није у свим случајевима испоштовано. ЛСС није
учествовао приликом доношења Правилника о условима и начину организовања

лова, изгледу и садржини обрасца ловне карте, изгледу и садржини обрасца дозволе
за лов крупне дивљачи и дозволе за лов ситне дивљачи.../ Сл. гласник РС 44/10/.
Међутим, после већих реаговања Савеза дошло до издавања инструкције о
примени овог правилника од стране Управе за шуме, где је тренутно решено само
неколико практичних проблема.
Иста је ситуација са изменом Правилника о проглашавању ловостајем
заштићених врста дивљачи, трајању ловне сезоне.../ Сл. гласник РС 75/10 од
20.10.2010/, где је забрањен групни лов дивљих свиња у отвореним ловиштима
после 31. децембра. После бурних реакција ове ловне године је групни лов
дивљих свиња у отвореним ловиштима у јануару одобрен, као започета активност
по плану газдовања из предходне године. Захтев за измену ове Уредбе као и
предходно наведеног Правилник послат је Управи за шуме.
Влада је донела уредбу о установљавању ловних подручја, на предлог
нашег ресорног Министарства, без консултовања са ЛСС. Овом Уредбом долази
до цепања великог броја ловишта и сада су интензивни састанци са
представницима Управе за шуме око изналажења решења за поједина ловишта.
У осталим сучајевима Управа за шуме је уважила ставове ЛСС.
У извештајном периоду одржан је континуитет информисања чланства,
преко гласила Ловачког савеза Србије, листа “Ловац”.
Ловачким удружењима је пружана стручна помоћ у изради бројних
планских докумената или су комплетно урађена, тако да је у свим ловиштима
којима газдује Савез преко ловачких удружења, континуирано обављано ловно
газдовање, усклађено са прописима, без забране лова или одузимања ловишта.
Ове активности Савеза обезбедиле су свим ловачким удружењима, члановима
Савеза, несметано обављање газдовања ловиштима, односно свим члановима
обезбеђено је законито и активно непосредно учешће на пословима гајења,
заштите и лова дивљачи.
Важан допринос у раду Савеза, у извештајном периоду, дала је и Стручна
служба. Осим сталног, административног и стручног рада, на веома разноврсним
пољима, свој рад, ова Служба је усмерила и на директне контакте и теренске
послове, непосредно у ловиштима, а у сарадњи са ловачким удружењима. Велики
део активности усмерен је у рад на учешћу у реализацији и обради, појединих
тема из Програма стручног и научно-истраживачког рада, где су обухваћена
истраживања за главне врсте ловне дивљачи.
У извештајном периоду Стручна служба је узела учешће у акцијама
пролећног бројања дивљачи, а прикупљани су и обрађивана резултати
производње и ефекти уношења фазанске дивљачи, предлагане су и мере и
области гајења и заштите дивљачи.
Пружана је услуга ловачким удружењима, код израде планских докумената
газдовања ловиштем. Стручна служба је организовала, према потреби и
захтевима ловачких удружења, стручна предавања, трибине и семинаре, о
актуелним питањима газдовања ловиштима, гајења и заштите дивљачи и др., где
сам и ја на неким од њих био предавач.
Стручна слуба је, по разним стручним, правним и организационим
питањима пружала помоћ и учествовала у раду ловачких удружења, а
присуствовала је и многобројним седницама Скупштина, Управних одбора,
прослава јубилеја, сабора и скупова ловаца.
Свим ловачким удружењима достављен је огледни примерак Статута, за
усклађивање са новим Законом о удружењима, детаљно упутство за поступање,

са свим обрасцима потребним за подношење захтева за упис усклађивања, као и
најчешћим проблемим везаним за упис у регистар.
У склопу укупних активности радници Стручне службе припремили су
више чланака за лист “Ловац”, различите тематике.
Стручна служба учествовала је у раду Комисија за полагање ловачких
испита и припремама кандидата за те испите.
У свом раду Стручна служба је сарађивала са бројним организацијама и
институцијама, а одржавана је стална и непосредна сарадња са Стручном
службом Ловачког савеза Војводине.
У оквиру Савеза, а и у самим удружењима одвијала се интензивна
издавачка делатност. Савез је помогао издавање бројних монографија и хроника
ловачких удружења, најчешће поводом јубилеја.
Ловачки савез Србије одржао је и интензивирао, контакте и сарадњу са
другим сродним организацијама, установама и државним органима и просветнонаучним институцијама, /ЈП “Србијашуме, Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Национални паркови, Завод за заштиту природе,
Природњачки музеј, Пољопривредни, ветеринарски и Шумарски факултет и др./.
У посети ЛСС били су представници ЦИЦ-а, ФАЦЕ-а, као и делегације и
представници неких наших блиских ловачких савеза (Русије, Републике Српске,
БиХ, Бугарске, Словачке, Мађарске, Словеније, Аустрије ...), где су првенствено
вођени разговори о Законодавству и прописима који регулишу проблематику
Ловства у различитим земљама, као и проблематику грађанске опције газдовања
ловиштима.
Представници нашег савеза присуствовали су 90-год Ловачког савеза
Словачке, светском кинолошком купу у Словачкој, данима културе и ловства у
Мађарској, седници ЦИЦ-а у Бугарској...
Због дотрајалости грејне и водоводне инсталације, у простору зграде Савеза
од 14.01.2011 године нема грејања. У поступку је преглед инсталације, израда
пројектне документације и разговори са осталим корисницима зграде око
заједничког финансијског учешћа у решавању овог проблема.

Председник
Проф. Др Зоран Поповић ср.

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

ПРЕДЛОГ

На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
27.3.2010.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
Ул. Алексе Ненадовић 19-23,
Београд, 10.02.2011.

6. тачка

УПРАВНИ ОДБОР
СКУПШТИНИ
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Управни одбор Савеза, свој рад измеђудве седнице скупштине обављао је
на одлукама, закључцима и смерницама Скупштине. Активности Управног
одбора су се одвијале у оквирима реализације и спровођења програма рада Савеза
и Скупштинских Одлука и Закључака, а у светлу укупних нових прилика,
узрокованих доношењем новог Закона о дивљачи и ловству и Закона о
удружењима грађана.
Ради потпуног сагледавања рада Управног опдбора Савеза, његових
стручних радних тела-Комисија и Стручне службе, у овом извештају ћемо дати
најзначајније активности, текуће послове и обављене задатке.
Рад Управног одбора се одвијао у више праваца. Основно деловање било је
усмерено на регистрацију Савеза у агенцији за привредне регистре и обезбеђење
услова за даље обављање послова у Савезу. Извршено је и формирање АД
„Јелен“, који би требало да сходно новом Закону о дивљачи и ловству врши
послове дистрибуције ловне карте, и других стручних послова у ловиштима.
Осим тога радило се на испуњавању обавеза утврђених Законом о дивљачи
и ловству и на пружање стручне, правне, саветодавне и организационе помоћи
Ловачким удружењима, у свим елементима који су се односили на газдовање
ловиштима, рад удружења и примену Закона о о дивљачи и ловству и других
прописа. Пружана је помоћ свим ловачким удружењима у пословима
регистрације у агенцији за привредне регистре а сходно Закона о удружењима
грађана.
Активност Управног одбора, у извештајном периоду, била је, истовремено,
усмерена и на решавање низа текућих проблема и разматрања бројних питања од
интереса за рад ловачке организације у целини. Управни одбор је заступао
интересе ловачких удружења и ловаца, изучавајући низ питања и проблема,
повезаних са статусом и правима ловаца, ловачких удружења и Савеза у целини.
Најзначајнији послови Управног одбора, у извештајном периоду, су:
- израда и примена нормативних аката, који регулишу делатност Савеза, у оквиру
јавних овлашћења, која су прописана Законом о дивљачи и ловству, правилника,
упутстава, смерница, одлука, ценовника, уговора и др.;
- стручна, саветодавна, правна и друга непосредна помоћ ловачким удружењима
у циљу усклађивања пословања и рада са Законом о дивљачи и ловству и другим
прописима, као и у циљу ефикасног и стручног газдовања ловиштима;
- информисање ловачких удружења и ловаца;
- стални састанци и контакти са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде, у права за шуме у вези израде подзаконских аката, проблема
примене појединих подзаконских аката и др. На предлог УО ЛСС достављен је и
конкретан предлог изгледа дозволе за лов и извештаја о извршеном лову, који је
само на једном листу.

- стални контакти са Генералним испекторатом Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, по питањима ловних и ветеринарских прописа који се
дотичу пословања ловачких удружења.
- успостављање контакта са Републичком управом јавних прихода и решавање
проблема везаних за примену ПДВ-а у ловачким удружењима
- остваривање контаката и сарадња са другим сродним организацијама и
институцијама, закључивање уговора, споразума и протокола, / Пољопривредни,
Шумарски и Ветеринарски факултет, ПМФ, Природњачки музеј, Завод за
заштиту природе, Шумарска школа-Краљево, ЈП “Србијашуме”, Национални
паркови и др /;
- превентивно решавање организационих проблема у раду ловачких удружења,
организација радних састанака у просторијама Савеза и непосредно на терену.
- обилазак ловачких удружења, саветодавна и стручна помоћ;
- усвојање Тржишних цена уловљене дивљачи и њених делова /ЦЕНОВНИК/;
- примена Правилника о коришћењу ловишта којима газдује Ловачки савез
Србије преко ловачких удружења;
- издавање ловне карте.
Управни одбор Ловачког савеза Србије, као извршни орган Скупштине,
настојао је да у свом раду обухвати најважнија питања, из своје надлежности,
решавајући и низ текућих задатака и проблема, ангажујући се посебно на
извршењу задатака, закључака и налога Скупштине Савеза.
Управни одбор је одржао седам седница, између две Скупштине, на којима
је разматран велики број питања, из надлежности Управног одбора. Све седнице
Управног одбора ЛСС су имале кворум.
Из овог извештаја јасно произилази да је Управни одбор успео да одговори
својим обавезама у новим, далеко сложенијим приликама и условима, уз знатно
смањење финансија и стална повећања обима и врсте питања, која је Управни
одбор разматрао, а која су проистекла из актуелне, сложене ситуације у којој се
Савез нашао.
Како се ради о изузетно обимном материјалу, нисмо у могућности да у
овом Извештају презентирамо све одлуке, правилнике, уговоре, упутства, расписе
и сл., који се трајно чувају у архиви Савеза и доступни су на увид, а чланови
Скупштине, упознати су са целокупним радом Управног одбора, кроз записнике
са седница, који се налазе у материјалу.
О одлукама Управног одбора које су биле непосредно везане за рад
ловачких удружења, удружења су била обавештавана путем листа “Ловац” и
путем билтена Савеза.
Одлуке које су доношене, по појединим питањима, су за сваку седницу
припремане у виду предлога или радног материјала, припремљеног, по потреби
на одговарајућим Комисијама.
ПРИЛОГ: Преглед одржаних седница Управног одбора, са записницима.
Председник Управног одбора
Проф. Др Зоран Поповић ср.

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

ПРЕДЛОГ

На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
27.3.2010.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
Ул. Алексе Ненадовић 19-23,
Београд, 09.02.2011.
НАДЗОРНИ ОДБОР
СКУПШТИНИ
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Надзорни одбор Ловачког савеза Србије је у протеклом једногодишњем
периоду свој рад и активности базирао на статутарним овлашћењима по чл. 41,
42. и 43. Статута. На својим седницама, којих је до сада одржано четири,
расправљано је о свим питањима и надлежностима везаним за целокупан рад и
пословање Ловачког савеза Србије.
На првој седници извршено је конституисање, изабран председник и
секретар Надзорног одбора. На истој седници је разматран Предлог пословника о
раду Надзорног одбора, а његово усвајање је због недоречености појединих
чланова одложено за наредну седницу.
Како је новим Законом о удружењима доведено у питање власништво над
непокретном имовином Савеза, уколико се благовремено не предузму активности
доказивања власништва, Надзорни одбор је покренуо иницијативу за покретање
поступка код надлежних судских органа за доказивања права власништва непокретне
имовине коју Савез поседује по пословним књигама. Такође је покренуто питање
правног следбеника над имовином бившег Ловачког савеза Југославије.
Оба ова питања су захваљујући надлежнима у Ловачком савезу Србије
успешно реализована у корист Ловачког савеза Србије.
На другој седници Надзорни одбор је усвојио дорађен Пословник о раду и
донео План рада за мандатни период. Разматрано је и материјално-финансијско
пословање за осам месеци 2010. године као и реализација планских активности на
основу финансијског плана Савеза за 2010. годину. Све финансијске трансакције
вршене су по налогу овлашћених лица за заступање Савеза, све у складу са
одлукама Управног одбора. Није регистрован ни један случај незаконитих
финансијских трансакција, а утрошак финансијских средстава вршен је у складу
са финансијским планом усвојеним на скупштини Ловачког савеза Србије.
Надзорни одбор је у писменој форми дао одређене примедбе код расподеле
средстава од чланарине у сврху унапређења гајења дивљачи и доделу средстава
солидарности и помоћи удружењима по разноразним основама. Примедба
Надзорног одбора је прихваћена и већ у финансијском плану за 2011. годину,
члански допринос за трошкове Ловачког савеза Србије и средства солидарности
на нивоу Савеза су раздвојени. У наредном периоду треба да се донесу
одговарајући акти о фонду солидарности и критеријуми о подели овако
формираних средстава на нивоу Ловачког савеза Србије. На овој седници је
разматрана неопходност доношења правилника за редован рад Савеза.
Имајући у виду да су за седницу Управног одбора већ били у припреми
четири Нацрта правилника, Надзорни одбор је извршио увид у поменуте
правилнике, а радило се о нацрту Правилника о систематизацији радних места,
Правилника о раду, Правилника о коришћењу службених и приватних возила и

Правилника о газдовању ловиштем, начину организовања лова, времену трајања
лова, мерама сигурности у лову, начину коришћења објеката у лову и контроли
ловљења дивљачи у ловишту. Констатовано је на седници да поменути
правилници нису у потпуности припремљени у складу са законским прописима.
Правилник о газдовању ловиштем је предложен пре Правилика о
установљењу ловног подручја и установљењу ловишта, што је могло довести до
несугласја ових аката који треба да буду компатибилни те да би на тај начин
стварали забуну и недоумицу у примени код корисника ловишта. Из тих разлога
Надзорни одбор је предложио Управном одбору Ловачког савеза Србије да се
усвајање поменутих правилника одложи и врати на дораду надлежним
комисијама. Управни одбор је прихватио ту сугестију Надзорног одбор и на
седници у Јагодини одложио усвајање ових правилника. Неки правилници су
касније усвојени уз неопходне корекције, а неки још увек нису што остаје обавеза
у предстојећем периоду.
На основу указане потребе одржана је и трећа седница Надзорног одбора с
обзиром да Правилник о употреби службених и приватних акутомобила није био
предложен у складу са прописима. Примедбе Надзорног одбора су дефинитивно
прихваћене, а Правилник о систематизацији је у надлежности законског
заступника што је у фази доношења. Надзорни одбор је покренуо иницијативу за
измене и допуне Статута Ловачког савеза Србије, са образложењем
рационализације организације Савеза. Надзорни одбор Ловачког савеза Србије је
донео одлуку и наложио стручним службама Савеза односно правнику Ловачког
савеза Србије да у року од 60 дана направи радни материјал измене и допуне
Статута Ловачког савеза Србије. Такође је Надзорни одбор Ловачког савеза
Србије због одласка ликвидатора у пензију предложио Управном одбору,
односно законском заступнику, да се попуни радно место „Самосталног
извршиоца за рачуноводство и финансије“. Ову одлуку Надзорног одбора, која се
односи на израду радног материјала за измену и допуну Статута, правник је
реализовао у задатом року, тако да је радна верзија измена и допуна Статуа
Ловачког савеза Србије урађена а предлог може да иде на јавну расправу током
2011. године и на усвајање на једној од наредних седница скупштине Ловачког
савеза Србије.
У оквиру својих статутарних овлашћења председник Надзорног одбора је
формирао радну групу за контролу целокупног пословања Савеза за 2010. годину.
Том приликом вршен је увид у расположиву документацију по свим питањима а
по принципу случајног узорка. Након обављене контроле сачињен је записник где
је наведено шта је све контролисано а рад радне групе трајао је пуних шест сати.
Записник је размотрио Наздорни одбор на својој седници и уз констатацију
да се уочени недостаци отклоне, прихватио га у целости. На тој седници је
разматран финансијски извештај за протеклу годину. Извештај је стручно и
прегледно сачињен уз краће образложење по ставкама са индексацијом све у
складу са позитивним законским прописима.
Такође је разматран и финансијски план Ловачког савеза Србије за наредни
пеирод. Надзорни одбор сматра да је план сачињен коректно што се тиче дела за
даље функционисање и нормалан рад Савеза, те Надзорни одбор предлаже
скупштини усвајање финансијског извештаја, као и финансијског плана за 2011.
годину.

Међутим, неопходно је образложење од комисије за што су у Плану
изостављени раније планирани приходи и расходи који су били саставни део
претходних финансијских планова, а то су ставка износ цене ловне карте за
појединца која ове године износи 1.000 динара (вероватно из разлога примене
нових прописа о ловству), затим ставка иноформисање ловаца путем ловачког
часописа „Ловац“, који је у протеклом периоду био званично гласило Ловачког
савеза Србије. Такође нема ни износа за обавезно осигурање ловаца које је било
саставни део чланарина. Надзорни одбор сматра да се ово јасно и недвосмислено
има саопштити ловцима Србије, како би знали шта могу очекивати од Ловачког
савеза Србије, за уплаћени члански допринос у износу од 500 + 100 динара.
Наравно да ова питања не зависе само од Савеза већ и објективних околности
условљених имплементацијом Закона о удружењима и прописа о ловству.
Што се тиче сарадње Надзорног одбора и осталих органа Савеза истичемо
да је била коректна, уз обострано уважавање и неопходну сарадњу. За разлику од
ранијих периода када је било извесних несугласица, кооперативност стручних
служби је била на потребном нивоу, те је Надзорни одбор у сваком вршењу
својих надлежности по Статуту Ловачког савеза Србије имао сву потребну и
неопходну документацију благовремено на располагању. Такође је у припреми
радних материјала за седнице Надзорног одбора добијена правна и стручна помоћ
од задужених извршиоца што је нарочито изражено у припреми материјала за
четврту седницу.
Очекујемо да ће чланови Скупштине својим дискусијама о раду Надзорног
одбора допринети и дати сугестије да рад овог скупштинског органа буде још
бољи.

За Н.О. Л.С.Србије
Председник
Др Перо Шкобић, с.р.

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

ПРЕДЛОГ

На основу одредбе члана 11. став 3. Статута Ловачког савеза Србије,
Скупштина Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана
27.3.2010.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

ПРЕДЛОГ

На основу одредбе члана 49. став 3. Статута Ловачког савеза Србије, Скупштина
Ловачког савеза Србије, на редовној седници одржаној дана 27.3.2010.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, 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, па је донета одлука као у изреци.
ДОСТАВИТИ: - Именованим ловачким удружењима;
- Архиви.

Председник Скупштине
Марко Тица

