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На основу чл. 8. и 15. став 1. тачка 19) Статута Ловачког удружења „Београд" 
Скупштина Ловачког удружења „Београд" на седници одржаној дана 
11.03.2011. године доноси: 

 
 

Правилник 
о изборима и раду изборних јединица у ЛУБ-у 

 
 

Члан 1. 

Овим правилником, уређује се надлежност и рад изборних јединица у поступку 
предлагања, избора и опозива делегата за Скупштину и предлагања могућих 

кандиадта за друге органе Ловачког удружења „Београд" (у даљем тексту ЛУБ). 
Члан 2. 

Изборна јединица је основни облик организовања чланова ЛУБ-а. 
У ЛУБ-у су, на дан доношења овог правилника, формиране три Изборне 

једининице и то: 
 изборна јединица   I   - Лева обала Дунава;  
 изборна јединица   II  - Палилула десна обала Дунава, Гроцка и 

Звездара;  
 изборна јединица   III  - Стари Град, Врачар, Вождовац, Раковица,  

                                                  Савски Венац, Чукарица, Нови Београд,  
                                                               Земун и други. 
Изборна јединица формира се по територијалном принципу, а чине је сви 
чланови ЛУБ-а са таксативно наведених подручја. 

Члан 3. 
Одлуку о формирању нових, односно повећању броја изборних јединица или о 

смањењу броја изборних јединица доноси Скупштина ЛУБ-а, имајући у виду 
укупан број чланова ЛУБ-а и њихове пријаве пребивалишта. 

Члан 4. 
Изборне јединице обављају активности из своје надлежности на седницама 
Изборних јединица (Збор) и на седницама Савета Изборне јединице. 

Члан 5. 

Чланови Изборне јединице на Збору бирају Савет изборне јединице од седам 

чланова, у складу са овим правилником, на период од четири године. 

Председника и заменика председника Савета именује Савет из реда својих чланова. 
Председник, односно заменик председника у одсуству председника Савета, 

стара се о примени овог правилника, руководи седницама Збора и Савета, 
припрема седнице, предлаже деневни ред и председава седницама.  

Савету и председнику, односно заменику председника, сву потребну помоћ и 
техничку подршку у припремању и сазивању седнице (уредна и благовремена 
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достава позива за седницу свим члановима који чине ту изборну јединицу, 
припрема материјал за седницу, обезбеђивања просторија за седницу и сл,) 
пружају стручне службе ЛУБ-а. 

Члан 6. 
Председник седницу изборне јединице (Збор) сазива самоиницијативно, или на 
захтев председник Удружења или председника Извршног одбора ЛУБ-а, или на 
образложени захтев најмање 20 чланова изборне јединице. 

У случају када председник и заменик изборне јединице нису у могућности или 
не желе да закажу седницу Изборне јединице ни у року од 15 дана од дана 

пријема захтева, сазваће је подносилац захтева у даљм року од 15 дана. 
Члан 7. 

Збор се може одржати под условом да су сви чланови ЛУБ из те изборне 

јединице позвани. 

Седница савета се може одржати ако је присутно више од половине чланова 

Савета. 

Седнице савета сазива председник или заменик председника савета. 
Одлуке и препоруке доносе присутни чланови простом већином, јавним 

гласањем. 
Члан 8. 

На Збору се бирају записничар и два оверивача записника. 
Записничар је дужан да уредно оверени записник са седнице достави стручној 

служби ЛУБ-а, у року од пет дана од дана одржавања седнице. 
Члан 9. 

Чланови ЛУБ-а, на седници изборне јединице (Збору), предлажу, бирају и могу 
да опозову делегате за Скупштину ЛУБ-а, по принципу „на 20 чланова, један 
делегат". 
Чланови ЛУБ-а, на седници изборне јединице (Збору) доносе одлуке којом 

предлажу могуће кандидате за председника ЛУБ и за чланове других органа 

удружења и то: 

 кандидате за чланове и председника Извршног одбора; 

 кандидате за Надзорни одбор из реда чланова Скупштине ЛУБ-а; и 

 кандидате за Дисциплинску комисију. 
Евидентира се већи број кандидата од броја који се бира на Скупштини ЛУБ-а. 
Кандидате могу предложити и групе ловаца, а кандидатуру образлажу у 

писменој форми и о предлогу мора да се изјасни и Изборна јединица, чији је 

кандидат члан. 

Списак евидентираних кандидата са образложењем се доставља Комисији за 

правна, кадровска и организациона питања из члана 29. Статута ЛУБ (у даљем 

тексту: Комисија). 
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Члан 10. 

Број делегата, које изборна јединица предлаже и бира за Скупштину ЛУБ, на 

основу броја чланова ЛУБ, у календарској години се такође, уз образложење, 
доставља Комисији. 
Комисија из члана 29. Статута Удружења, разматра и друге предлоге кандидата 
и своје мишљење доставља Скупштини ради верификације мандата. 

Члан 11. 

Чланови органа и тела ЛУБ-а морају да испуњавају следеће услове: 

 да су активни у остваривању права и обавеза из члана 10. Статута ЛУБ-а, 
 да значајно доприносе остваривању циљева и развоју ЛУБ-а, 
 да у задњих пет година нису два или више пута дисциплински 

кажњавани за лакши прекршај (опомена, јавна опомена или укор), 

односно да у задњих десет година нису два или више пута, дисциплински 

кажњавани за тежи прекршај (забрана лова, забрана вршења функција у 

органима и телима, или искључење) у ловачким удружењима. 
 да су активни у реализацији радних и ловних акција и других активности 

у вези уређења ловишта, организације лова и очување природе, 
 да нису злоупотребили своју позицију у ЛУБ-у и на тај начин себи или 

другом омогућили неку материјалну корист, или нанели штету ЛУБ-у, 
 да су остварили позитивне активности у раду органа и радних тела 

Удружења и да нису предлагачи односно доносиоци погрешних одлука; 
 да се понашају по Етичком кодексу ловаца Србије (посебно чл.27., 28., и 30.). 

Чланови који се предлажу за председника Удружења, чланове и председника 
Извршног одбора ЛУБ-а, поред услова из става 1. овог члана, треба да 
испуњавају и следеће услове: 

 да су у предходном периоду имали активно учешће у развоју удружења и 

били заговорници позитивних одлука у ЛУБ; 
 да се против њих пред судом не води поступак због злоупотребе 

положаја у привреди и да није донета заштитна мера забране бављења 
привредном делатношћу (посебан услов за законског заступника). 

Комисија за правна, кадровска и организациона питања, из члана 29. Статута 

Удружења, је надлежна за проверу података и оцене услова које делегати морају 
да испуњавају у складу са Статутом и овим правилником и на основу тога 

формулише предлоге Скупштини за верификацију мандата и избор председника 

и чланова органа. 

Члан 12. 
Делегати Скупштине ЛУБ-а у интересу информисања чланства дужни су да 
информишу изборну јединицу као и чланови извршних органа и тела. 

Члан 13. 

За делегата Скупштине ЛУБ-а, за кога се, у току мандата, утврди да је наступио 
неки од услова због кога не би ни могао бити биран у органе ЛУБ-а, изборна 
јединица, на седици Збора, односно Савета може донети одлуку да га опозива и 
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пре истека мандата на који је изабран, а уместо њега бира, односно предлаже 
другог делегата. 
Опозив делегата Скупштине и чланова извршних органа покреће 1/4 Изборне 

једнице, Надзорни одбор, Дисциплинска комисија, председник Извршног одбора, 

као и председник Удружења. 

Делегат Скупштине, као и члан органа, биће обавезно опозван и из следеих разлога: 

 није уплатио чланарину за предходну годину; 
 није измирио остале финансијске обавезе према удружењу; 
 неоправдано, више од два пута, не присуствује седници Скупштине ЛУБ; 
 делује деструктивно у раду органа и тела и учествује у доношењу 

погрешних пословних одлука; 
 поднесе оставку или не може више да учествује у раду Скупштине ЛУБ; 
 ако ЛУБ, као последицу лоших пословних потеза или одлука 

недомаћинског понашања, искаже негативно годишње пословање или 
дође до знатног поремећаја и погоршања стања у ловишту и у Удружењу, а 
делегат Скупштине то својим чињењем или нечињењем томе допринео. 

Чланове органа ЛУБ-а разрешава и бира Скупштина. 
Члан 14. 

Седнице изборне јединице (Збор) одржавају се: 
 у календарској години у којој се завршава мандат изабраних 

представника у органе ЛУБ-а; 
 када за то постоје разлози из чл.13. овог правилника. 

Седнице Савета изборне јединице одржавају се по потреби. 
Председник, односно заменик председника у одсуству председника Савета, 

председава седницама Збора, односно Савета.  
У одсуству председника и заменика председника седницама председава члан 
кога одреде присутни чланови ЛУБ, организовани у тој Изборниј јединици. 

Члан 15. 
Овај Правилник (са изменама и допунама са 94.седнице Скупштине од 

14.07.2012.године) ступа на снагу даном објављивања на огласној табли у 

седишту ЛУБ-а. 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ЛУБ-а 
 

Зоран Милојевић 
 


