На основу члана 15.став 1.тач.26) статута Ловачког удружења "Београд" (од
24.12.2010.) Скупштина Ловачког удружења "Београд" на седници оджаној дана
29.06.2011.доноси измене и допуне:
ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА "БЕОГРАД"
Члан 1.
Овим пословником уређује се начин рада Скупштине Ловачког удружења "Београд" (у
даљем тексту: ЛУБ), конституисање сазивање, председавање конститутивном и другим
седницама скупштине, одлучивање и друга правила рада Скупштине Ловачког
удружења "Београд".
Члан 2.
Изабрани делегати, и то на 20 ловаца 1 делегат сходно члану 16. Статута ЛУБ-а и
Правилника о раду изборних једница и изборима у ЛУБ-у, чине Скупштину ЛУБ-а.
делегатима Скупштине се могу верификовати мандати ако испуњавају услове
прописане законом, статутом и другим актима ЛУБ-а, односно одредбама члана 11.
Правилника о изборима и изборним једницама.
Избор чланова извршних органа и тела Скупштине врши се у складу са законом,
статутом ЛУБ-а и чланом 11. Правилника о изборима и изборним једницама.
Члан 3.
Седнице Скупштине сазивају се у складу са чл.17. и 19. Статута ЛУБ-а.
Писани позив за седницу Скупштине с предлогом дневног реда и обавештењем о месту
и времену одржавања седнице Скупштине шаље се делегатима Скупштине најкасније 8
дана пре дана одређеног за одржавање седнице изузев хитних потреба за сазивање
седнице.
Члан 4.
Седницама скупштине председава председник ЛУБ-а. као председник Скупштине, а у
случају његовог одсуства заменик или члан кога одреде присутни делегати Скупштине
на почетку седнице.
Седницу скупштине отвара и њеним радом руководи председник Скупштине.
Члан 5.
Председник, односно председавајући се стара о реду на седници (у даљем тексту:
Председник).
Члан 6.
Скупштина пуноправно може одлучивати ако је присутно више од половине укупног
броја делегата Скупштине.
Скупштина одлучује гласањем, већином гласова делегата.
Одлуке о промени или изменама и допунама Статута, статусним променама и
престанку рада ЛУБ-а доносе се двотрећинском већином од укупног броја делегата
Скупштине.
Делегати Скупштине одлучују јавним гласањем, дизањем руке или поименичним
усменим изјашњавањем, с тим што Скупштина може одлучити да се о појединим
питањима одлучује тајним гласањем.
Делегати Скупштине приликом изјашњавања и гласања могу се изјаснити "ЗА";
"ПРОТИВ" или уз образложење издвоји своје мишљење које се евидентира у
записнику.
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Члан 7.
Председник отвара расправу по предложеном дневном реду и након расправе ставља на
гласање предложени дневни ред.
Председник отвара расправу по тачкама усвојеног дневног реда, даје реч делегатима
према редоследу пријављивања.
Дискусија чланова по једној тачки дневног реда је ограничен на 5 (пет) минута ако
Скупштина другачије не одлучи.
Право на реплику има само лице које је именом и презименом поменуто у расправи по
одређеној теми.
Учесници у расправи по једној тачки дневног реда могуи говорити само једном.
Право у дискусију имају сви присутни на седници скупштине, а право првенства
дискусије као и одлучивање имају само изабрани и верификовани делегати.
Члан 8.
Председник се стара о реду на седници.
За повреду реда могу да се изрекну мере опомене, одузимања речи и удаљавање са
седнице.
Делегату се може изрећи опомена и одузети реч уколико се не придржава тачке дневног
реда.
Делегату се може изрећи мера опомена и удаљавање са седнице и ако на други начин
онемогућава рад скупштине, односно омета председника у вођењу седнице.
Ако се делегату изрекне и друга опомена на истој седници, уз другу опомену изриче се
и мера удаљења са седнице скупштине.
Члан 9.
О раду на седници води се записник, који садржи основне податке о раду седнице, број
присутних делегата Скупштине, резултате гласања, издвојена мишљења, усвојене
закључке, односно донете одлуке.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи пословник о раду Скупштине
ЛУБ-а од 28.12.2009.године.
Члан 11.
Овај пословник ступа на снагу даном доношења и објављивања на огласној табли у
седишту ЛУБ-а.
СКУПШТИНА ЛУБ-а
Председавајући
_______________________
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