На основу чл. 15. Статута Ловачког удружења „Београд" Скупштина Ловачког удружења
„Београд" на седници одржаној дана 25.04.2015. године доноси:

Правилник о условима стицања статуса ветерана члана
и почасног члана ЛУБ-а
са изменама и допунама
Члан 1.
Овим правилником се регулишу услови стицања статуса ветерана члана и почасног члана
Ловачког удружења „Београд" (у даљем тексту: ЛУБ).

Члан 2.
Ветерани чланови
Статус ветерана члана стиче ловац-члан ЛУБ-а, у календарској години у којој навршава 70
година живота (и најмање 20 година непрекидног ловачког стажа у ловачким удружењима,
а од тога последњих 10 година у ЛУБ-у) , као и члан који има 40 година ловачког стажа у
ловачким удружењима, а у ЛУБ-у је непрекидно последњих 20 година, што утврђује
Извршни одбор својом одлуком на почетку сваке године.

Члан 3.
Почасни чланови
Почасним чланом може бити проглашен члан ЛУБ-а који испуњава следеће услове:
- својим радом и посебним залагањем је дао посебан допринос развоју ловства на
унапређењу, подизању и заштити дивљачи и природе од трајног значаја у ЛУБ-у и
Републици Србији.
- за свој рад је награђен, односно одликован највишим признањем ЛУБ-а ПЛАКЕТОМ, и
орденом ЛСС- (бронза, сребро или злато).
- има најмање 35 година чланства у ловачким удружењима, од тога последњих 20 година
у ЛУБ-у .
- у претходном периоду је био биран и успешно обављао функцију у органима ЛУБ-а.
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Члан 4.
Почасним чланом може бити проглашен и члан ЛУБ-а који испуњава следеће услове:
-својим радом је допринео развоју ЛУБ-а, и који је оставио трајног трага на унапређењу
ловства, заштите дивљачи и природе у ЛУБ-у,
- да је (два или више пута) био биран на неку од функција и успешно их обављао:
Председник удружења, Председник Управног одбора или секретар ЛУБ-а.
- има најмање 30 година чланства у ЛУБ-у,
- за свој рад је награђен, односно одликован највишим признањем ЛУБ-а – ПЛАКЕТОМ и
орденом ЛСС (бронза, сребро или злато)
За почасног члана ЛУБ-а могу бити проглашена и друга лица(велики дугогодишњи
донатори, представници државних органа, установа, привредних друштва и др.) ако је то у
интересу ЛУБ-а.
Члан 5.
Предлог за проглашење почасног члана Скупштини даје Извршни одбор.
Саставни део предлога за проглашење почасног члана мора бити извештај комисије за
одликовања ЛУБ-а, образложење, као и докази о испуњавању услова, утврђених овим
Правилником.
Иницијативу за проглашење почасног члана може да покрене, Извршни одбор,
изборне јединице, групе ловаца или појединац уз писано образложење.

Збор

Члан 6.
Почасним чланом ЛУБ-а не могу бити проглашени ловци који су кажњавани због тежег
дисциплинског преступа у лову и ловишту, као и они који су кажњавани због кривичног
дела из области ловства.
Почасни члан губи статус почасног члана уколико учини кривично дело или тежи
дисциплински прекршај, као и онај ко прекине са плаћањем, Статутом и овим
Правилником утврђеним обавезама према ЛУБ-у.
Члан 7.
Својство почасног члана стиче се проглашењем – одлуком Скупштине, а поводом јубилеја
ЛУБ-а.

2

Одлуку о проглашењу почасног члана доноси Скупштина Удружења на седници одржаној
у календарској години обележавања јубилеја ЛУБ-а.
Почасном члану издаје се диплома на седници Скупштине или пригодној свечаности.
Ветерану члану се уручује одлука Извршног одбора.
Члан 8.
Ветерани и почасни чланови ЛУБ-а ослобађају се радних и ловних акција.
Ветерани и почасни чланови ЛУБ-а плаћају 30% чланарине, Ловну карту, члански
допринос вишим савезима и надокнаду за одстрел и трофеј дивљачи.
Скупштина може својом одлуком да овласти Извршни одбор да одређеним лицима, може
да изда Ловну карту, коју ће платити ЛУБ.
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о условима стицања
статуса ветерана члана и почасног члана ЛУБ-у, донет на седници Скупштине 11.03.2011.
године.
Члан 10.
Овај правилник са изменама и допунама ступа на снагу даном објављивања на огласној
табли у седишту ЛУБ-а.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ЛУБ-а
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