ПРАВИЛНИК
о дисциплинској и материјалној одговорности
чланова Ловачког удружења „Фазан“ Добој

Добој, 29.09.2016. године

Ловачко удружење „Фазан“ Добој

На основу члана 56. став 1. алинеја 7. Статута Ловачког удружења
„Фазан“ Добој, Управни одбор Ловачког удружења „Фазан“ Добој, на
сједници одржаној 29.09.2016. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
о дисциплинској и материјалној одговорности
чланова Ловачког удружења „Фазан“ Добој

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности
чланова Ловачког удружења „Фазан“ Добој (у даљем тексту: Правилник)
уређују се покретање, вођење, застарјелост поступка за утврђивање
дисциплинске и материјалне одговорности за повреде ловачких обавеза
чланова Ловачког удружења „Фазан“ Добој (у даљем тексту: Удружење),
као и за повреде ловачке дужности и правила понашања прописаних
Законом о ловству, Статутом, овим Правилником и другим општим
актима Удружења и одлукама Скупштине и Управног одбора Удружења,
као и друга питања од значаја за заштиту ловачке дисциплине, и
питања материјалне одговорности чланова Удружења.
Члан 2.
Сваки члан Удружења је подједнако дужан да поштује одредбе
Закона о ловству, Статут и друге опште акте Удружења, као и одлуке
органа Удружења, те да чува и штити углед Ловачког удружења и његује
другарске односе међу ловцима у скалду са ловачком етиком.
Непознавање прописа из претходног става никога не оправдава.
Члан 3.
Члан Удружења може бити проглашен одговорним само за оне
дисциплинске повреде које су предвиђене норамтивним актима из члана
1. овог Правилника.
Члан 4.
Члан Удружења не може бити дисциплински или материјално
кажњен ако није саслушан, осим уколико се без оправданих разлога не
одазове на уредно му достављен позив.
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Члан 5.
Члан Удружења не може бити одговоран за једно дјело два пута.
Члан 6.
Окривљеном члану Удружења се мора омогућити да се изјасни о
свим чињеницама и доказима.
Окривљени у дисциплинском поступку слободно формулише своју
одбрану, и има право да не одговара на постављена питања.
У случају да је окривљени одлучио да ћути, ова се чињеница не
смије узети као отежавајућа околност.
Члан 7.
У случају када се утврди да је окривљени својим исказом истинито
приказао чињенично стање, ова се чињеница обавезно мора узети као
олакшавајућа околност, и обрнуто уколико је окривљени неистинито
приказао чињенично стање ова се чињеница има узети као отежавајућа
околност.
Члан 8.
Дисциплинску и материјалну одговорност чланова Удружења
утврђује Дисциплински суд у поступку и на начин утврђен овим
Правилником.
Члан 9.
Сваки члан Удружења коме је изречена дисциплинска мјера или је
обавезан да надокнади материјалну штету и има право жалбе Управном
одбору Удружења, као другостепеном органу.
II – ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
Члан 10.
Члан Удружења одговара дисциплински уколико је повреду учинио
с умишљајем или из нехата.
Члан 11.
Дисциплинска повреда се може учинити чињењем или нечињењем.
Кривична или прекршајна одговорност за извршену дисциплинску
повреду не искључује дисциплинску одговорност члана Удружења, ако је
радња која представља кривично дјело или прекршај истовремено и
дисциплинска повреда.
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Члан 12.
Одредбе овог Правилника примјењиваће се и на чланове који
напусте Удружење по извршеној дисциплинској повреди, с тим што
изречена казна почиње тећи од дана поновног учлањења у Удружење.
Члан 13.
Дисциплинском повредом сматра се свака радња или понашање
које представљају повреду ловачке дисциплине.
III – ЛАКШЕ, ТЕЖЕ И ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ ЛОВАЧКЕ ДИСЦИПЛИНЕ
Члан 14.
Повреде ловачке дисциплине могу бити лакше, теже и тешке.
Члан 15.
Лакше повреде ловачке дисциплине су:
1. Не одазивање организованим акцијама Удружења или ловачке
секције;
2. Не извршавање одстрела предатора приликом лова на ловостајем
заштићену и незаштићену дивљач или у организованим акцијама у
циљу редукције бројности пренамножене предаторске дивљачи;
3. Лов без ловачких исправа у случају када ловац исте посједује, али
их нема при себи Лов без докумената, личне карте, чланске карте
са налијепљеном маркицом за текућу ловну годину, ловне карте и
оружног листа.
4. Не одазивање без оправданог разлога на два или или више
састанка Удружења или секције;
5. Не кориштење обиљежавајуће опреме (капа, прслук, трака) или
средства предвиђеног за лов;
6. Ометање других ловаца у лову;
7. Непрописно одјевање и кориштење униформи које нису дозвољене
у лову (војне унифроме, војна обиљежја и сл…)
8. Некоректан однос према ловочуварима, руководиоцима лова и
контролним органима;
9. Не поштовање зборних мјеста ловачке секције за почетак лова,
10.
Не достављење на оцјену трофеја дивљачи у предвиђеном
року;
11. Нарушавање угледа Удружења;
12. Необавјештавање одговорних особа и органа Удружења о
примијећеним недозвољеним радњама у ловишту;
13. Ширење дезинформација о Удружењу и кварење међуљудских
односа.
14. Лов у насељеном мјесту у близини кућа, гажење пољопривредних
усјева, отварање ограда и слично;
Страна 4 од 22

Ловачко удружење „Фазан“ Добој

15. Лов без докумената, личне карте, чланске карте са налијепљеном
маркицом за текућу ловну годину, ловне карте и оружног листа.
16. Не упиисавање одстрела у ловну карту.
Члан 16.
Теже повреде ловачких обавеза су:
1. Намјерно погрешно примјењивање или не извршавање нормативних
аката Удружења или одлука органа Удружења у складу са Статутом и
другим општим и појединачним актима Удружења, као и не
извршавање обавеза утврђеним Законом о ловству,
2. Не откривање ловочувару прекршиоца, без обзира да ли је
прекршилац накнадно откривен или не и/или непоступање по налогу
ловочувара;
3. Нарушавање ловачке етике (пуцање испред другога, пуцање када
пред очима нема чист видик и др.);
4. Не истинито свједочење или избјегавање свједочења у дисциплинском
поступку у Удружењу, или давање не истинитих информација
ловочувару, предсједнику или Органима Удружења;
5. Одлазак у ловиште прије времена одређеног за лов и остајање у
ловишту после истека времена одређеног за лов;
6. Уступање лицу које нема дозволу за ношење оружја своје ловачке
пушке или ловачке исправе;
7. Не пријављивање уловљене дивљачи, лов дивљачи за коју је наређена
привремена или трајна забрана лова,
или одстрел више дивљачи
него што је дозвољено, и одстрел дивљачи под режимом трајне или
привремене забране;
8. Прављење нереда у лову и при организованим скуповима и акцијама
(под нередом се подразумијева прављење галаме, псовке, свађе,
непријатна добацивања, покушај изазивања туче, вријеђање
ловочувара, руководства Удружења и сл.);
9. Одлазак у лов без претходно измирених обавеза према Удружењу;
10.Лов неловачким оружјем, односно средствима;
11.Хватање племените дивљачи средствима којима се иста масовно
уништавају;
14. Уништавање легла, јаја и младунаца;
15. Не измирење обавеза према Удружењу у прописаним роковима;
16. Незаконито, неодговорно и недомаћинско располагање имовином
Удружења;
17. Грубо нарушавање угледа Удружења или угледа ловца и ловачке
етике;
19. Видно избјегавање у моменту наиласка контроле или не дозвољавање
прегледа ловачке опреме или возила;
20. Лов употребом рефлектора, фарова, бакљи и других свјетлосних
извора, употребом звучних ефеката, вјештачких и живих мамаца, као
и употребом хране у коју се ставља омамљујуће средство;
19. Лов гађањем из моторног возила, гажењем дивљачи са моторним
возилом, као и лов војничком пушком и војничком муницијом;
20. Лов заштићене дивљачи која је угрожена поплавом, пожаром или
снијежним наносима;
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21. Непрописно руковање оружјем, или пријетња оружјем;
22. Неовлашћено хватање и продаја корисне дивљачи;
23. Лов са нерасним псима, или кориштење ловних паса без родовника и
положених испита урођених особина.
24.
Кориштење
паса
или
пуштање
паса
у
ловиште
без
одобрења/сагласности корисника ловишта.
25. Лов ситне дивљачи у групи oд 6 ловаца без иједног ловачког пса.
26. Свако друго понашање члана Удружења за које Управни одбор
Удружења донесе одлуку да наноси нарочито тешке штетне посљедице
по интересе Удружења.
Члан 17.
Тешке повреде ловачке обавезе су:
1. Незаконит лов дивљачи, или непрописно ношење и коришћење оружја
или других средстава у лову;
2. Груба повреда одредаба Закона о ловству, Статута и других општих
аката удружења, као и груба злоупотреба изборне функције;
3. Подношење пријава против Удружења или против чланова Удружења
неистинитог садржаја, лажно пријављивање прекршаја или
кривичних дјела;
4. Учествовање у извршењу лова у видно алкохолисаном стању,
5. Провођење било каквих активности којима се урушава, цијепа,
дијели, раздваја или одваја Удружење или ловиште које Удружење
користи;
6. Изношење било каквих информација о неправилностима о раду у
Удружењу другим органима, организацијама и медијима, без
претходног обавјештавања руководства и органа Удружења о уоченим
евентуалним неправилностима,
7. Паралелно чланство у другом ловачком удружењу, без претходно
проведене прописане процедуре добијања сагласности за паралелно
чланство, и без претходног измирења свих обавеза у Удружењу.
IV – ОЛАКШАВАЈУЋЕ И ОТЕЖАВАЈУЋЕ ОКОЛНОСТИ
Члан 18.
При одмјеравању казне Дисциплински суд је дужан да узме у обзир
тежину и посљедице извршеног преступа, одговорност извршиоца,
висину штете и услове под којима је дисциплинска повреда учињена, као
и све друге олакшавајуће и отежавајуће околности које могу утицати да
казна буде блажа или строжија.
Олакшавајуће околности су нпр. признање, младост, раније
некажњавање, пристојно понашање у Удружењу, корисне активности,
помоћ Удружењу на унапређењу ловства и др.
Као отежавајуће околности могу се узети нпр. лажно приказивање
чињеничног стања, раније кажњавање, неактивност у Удружењу, дрско и
арогантно понашање током дисциплинског поступка или раније и др.
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Ако је од претходне дисциплинске казне прошло више од три
године, или од казне искључења више од 10 година, претходне казне се
не могу узети као отежавајуће околности.
Члан 19.
Ако Дисциплински суд утврди да постоје посебно олакшавајуће
околности, тако да се и са блажом казном може постићи сврха
кажњавања, може изрећи блажу казну од прописане, осим у случају
тешке повреде ловачке обавезе из члана 17. овог Правилника.
Ако Дисциплински суд утврди да постоје посебно отежавајуће
околности, тако да се са прописаном казном не би могла постићи сврха
кажњавања.
Члан 20.
Мјере које изриче Дисциплински суд члановима због повреда
ловачке дисциплине су следеће:
1.
2.
3.
4.
5.

Јавна опомена.
Забрана бављења ловом до двије године - условно.
Забрана лова до једне године.
Забрана лова до три године.
Искључење из Удружења.
Члан 21.

Дисциплинска мјера искључења из Удружења изриче се за теже
повреде ловачких обавеза са штетним посљедицама по Удружење, а
обавезно се изриче за тешке повреде ловачких обавеза из члана 17. овог
Правилника.
Изречена дисциплинска мјера из претходног става подразмијева и
престанак мандата на било којој изборној функцији у Удружењу и
ловачкој секцији, даном изрицања мјере од стране Дисциплинског суда,
само у случају тешке и теже повреде.
Члан 22.
Члан који покаже изузетно примјерно владање и видно кајање
послије кажњавања, може бити рехабилитован тако да се сматра да није
кажњаван и то:
 Након годину дана ако је био кажњен јавном опоменом.
 Након двије године дана
 Након три године ако је кажњен забраном лова од једне до три
године или условном казном забране лова до двије године од
дана изречене казне.
Члан 23.
Искључени члан може бити рехабилитован и примљен поново у
чланство након пет година од дана искључења из Удружења
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У случају поновног пријема у Удружење, искључени члан је дужан
платити прописану уписнину и чланарину за текућу ловну годину.
Члан 24.
Одлуку о рехабилитацији чланова Удружења доноси Скупштина
Удружења, на приједлог Управног одбора Удружења.
V – ТРАЈАЊЕ КАЗНЕ
Члан 25.
Казна почиње тећи од дана правоснажности рјешења о изреченој
казни.
Вријеме проведено под суспензијом саставни је дио временске
казне изречене рјешењем Суда.
VI – ЗАСТАРЈЕЛОСТ
Члан 26.
Право на покретање и вођење поступка због извршене лакше и
теже дисциплинске повреде или учињене штете застаријева за шест
мјесеци од дана сазнања за повреду, штету и извршиоца, а у сваком
случају у року од дванаест мјесеци, осим ако дисциплинска повреда
представља истовремено и кривично дјело или прекршај, када важе
рокови застарјелости прописани за то кривично дјело или прекршај.
Право на покретање и вођење поступка због извршене тешке
дисциплинске повреде застаријева за дванаест мјесеци од дана сазнања
за повреду и извршиоца, а у сваком случају у року од двадесетчетири
мјесеца, осим ако дисциплинска повреда представља истовремено и
кривично дјело или прекршај, када важе рокови застарјелости
прописани за то кривично дјело или прекршај.
VII – МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 27.
Члан Удружења, као и лица која нису чланови Удружења, а који
недозвољено или у невријеме изврши одстрел, у невријеме пушта псе у
ловиште, ухвати у замку, клопку или на други начин уништи или рани
или присвоји заштићену дивљач у ловишту Удружења, дужан је да
надокнади штету Удружењу, по важећем Правилнику о накнади штете
причињене кориснику ловишта бесправним ловом или одштетни
цјеновник („Службени гласник Републике Српске“, број: 29/2010), или
другом позитивном правном акту Народне Скупштине или Владе
Републике Српске.
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Члан 28.
Рјешењем Дисциплинског суда одређује се рок у коме је учинилац
дужан да плати штету, а који не може бити краћи од 15 дана ни дужи од
90 дана, рачунајући од дана правоснажности рјешења.
Ако члан Удружења не надокнади штету у рјешењем одређеном
року, накнада штете ће се тражити тужбом пред надлежним судом.
Уколико је штету нанијело лице које није члан Удружења, исто лице
биће писмено позвано да у року од 15 дана надокнади штету, а уколико
то не учини накнада штете ће се тражити пред надлежним судом.
Тужбу суду, односно захтјев за накнаду штете у парничном,
кривичном, прекршајном, управном или другом поступку подноси
Предсједник Удружења или лице које он овласти, а на основу одлуке
Управног одбора Удружења.
Члан 29.
Одредбе овог Правилника о подношењу пријаве за кривично
односно прекршајно гоњење и о материјалној одговорности, сходно ће се
примјењивати и на лица која нису чланови Удружења, ако учине
кривично дјело, прекршај или проузрокују штету Удружењу.
VIII – ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК, ДИСЦИПЛИНСКИ ОРГАНИ
Члан 30.
Дисциплински органи у Удружењу су:
-

Дисциплински тужилац,
Дисциплински суд,
Управни одбор Удружења, и
Скупштина Удружења.
Члан 31.

За вођење првостепеног дисциплинског поступка, укључујући и
поступак за накнаду штете, надлежан је Дисциплински суд.
За вођење другостепеног дисциплинског поступка надлежан је
Управни одбор Удружења, чије одлуке су коначне у Удружењу.
За вођење поступка за ванредно ублажавање или опроштај казне
надлежна је Скупштина Удружења, а који поступак се може покренути и
водити само уз два кумулативно испуњена услова, и то:
1. да је окривљени претходно изјавио жалбу против првостепеног
рјешења и да је Управни одбор одлучио по жалби, и
2. да је окривљени у цијелости уплатио трошкове дисциплинског
поступка одређене рјешењем о одговорности.
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Члан 32.
Дисциплински суд је орган Скупштине Удружења (у даљем тексту:
Суд).
Суд је у свом раду и доношењу одлука самосталан и независан, али
је дужан да правилно примјењује све прописе.
Члан 33.
Рад Суда је усмен и јаван.
Суд може искључити јавност ако то захтијевају разлози морала или
интереси Удружења.
Јавност је обавезно искључена када Суд по завршеном поступку
одлучује о казни.
Члан 34.
Дужности предсједника Суда су:
-

да сазива сједнице и да им предсједава,
да организује и усклађује рад Суда,
да се стара да ток дисциплинског поступка буде у складу са
прописима и да резултат поступка буде утврђена материјална
истина,
да води првостепени поступак и да потписује сва рјешења која
Суд донесе,
да одговара за законитост и организованост рада Суда.
Члан 35.

Дужности члана Суда су:
-

да редовно присуствује сједницама и да евентуални изостанак
на вријеме пријави,
да на сједницама Суда учествује активно у расправи и
одлучивању,
да у дисциплинском поступку активно учествује, са правом да
поставља питања и прегледа доказе.

Чланови суда за свој рад су одговорни предсједнику Суда и
Скупштини Удружења.
Члан 36.
Суд послове из свог дјелокруга рада врши на основу одредби
Закона о ловству, подзаконских аката, Статута Удружења, овог
Правилника и других прописа и одлука органа Удружења.
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Ако се током вођења поступка утврди да није прописана норма за
вођење поступка овим Правилником, сходно ће се примјењивати одредбе
Закона о кривичном поступку.
Члан 37.
Дужности Суда су:
-

-

-

да позива и саслушава оне чланове Удружења за које постоје
основане сумње да су извршили дисциплинску повреду,
да проводи поступак ради утврђивања да ли је извршена
дисциплинска повреда или нанијета штета Удружењу, као и ко
је то учинио,
да одређује које ће доказе и којим редом изводити током
поступка,
да утврђује када је прикупљено довољно доказа да се са
поузданошћу може утврдити материјална истина и донијети
исправна одлука,
да изриче дисциплинске мјере/казне окривљеним члановима
Удружења за које се у прописаном поступку докаже да су
повриједили ловачке обавезе,
да одлучује о висини и начину надокнаде штете Удружењу,
да води уредну евиденцију кажњених чланова Удружења,
да прати резултате политике кажњавања и да у зависности од
тих резултата пооштрава или ублажава казне, пооштравајући
казне за оне дисциплинске повреде које су у порасту, а
ублажавајући казне за оне дисциплинске повреде које су у
опадању,
да у зависности од проблематике дисциплинске и материјалне
одговорности доставља своје сугестије и приједлоге Скупштини
и Управном одбору, како би се превентивним мјерама
спријечило повећање дисциплинских повреда и наношење
материјалне штете Удружењу,
да о свом раду периодично извјештава Скупштину Удружења.

IX – ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Члан 38.
Дисциплински поступак се покреће на основу писмене пријаве:
-

Ловочувара,
Предсједника Секције,
Предсједника Удружења,
Скупштине и Управног одбора,
Члана Удружења,
Грађанина Републике Српске.

Пријава се подноси Дисциплинском тужиоцу, који је овлашћен да
на основу пријаве поднесе Суду захтјев за покретање дисциплинског
поступка.
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Члан 39.
Када Дисциплински тужилац (у даљем тексту: Тужилац) на основу
властитих запажања или примљене пријаве
да је почињена
дисциплинска повреда или нанијета штета Удружењу, подноси Суду
Захтјев за покретање дисциплинског поступка односно Захтјев за
доношење одлуке о штети причињеној Удружењу (у даљем тексту:
Захтјев).
Тужилац може поднијети Захтјев и на основу властитих запажања
да је члан Удружења починио дисциплинску повреду или начинио штету
Удружењу.
Члан 40.
Тужилац је дужан поступак покренути или обуставити у року од
90 дана.
Члан 41.
У циљу обезбјеђења доказа за доказивање почињене дисциплинске
повреде, или причињене материјалне штете Удружењу, Тужилац може
прикупљати доказе, прибављати исправе, документе, узимати изјаве
свједока, вјештака, итд.
Члан 42.
Захтјев за покретање дисциплинског поступка садржи:
-

презиме, име, име оца и адреса починиоца,
опис дисциплинске повреде,
коју дисциплинску поведу је починилац учинио,
вријеме и мјесто у којем је учињена повреда или причињена
штета,
износ материјалне штете која је причињена Удружењу,
докази којима се доказује учињена повреда или материјална
штета,
одредба/одредбе којом је радња починиоца прописана као
дисциплинска повреда,
одредба/одредбе по којој је радња починиоца кажњива,
износ трошкова дисциплинског поступка,
приједлог Тужиоца о даљем поступању Суда по Захтјеву,
остале податке који користе утврђењу материјалне истине о
почињеној дисциплинској повреди и/или причињеној штети.

Тужилац уз захтјев прилаже и све акте које наводи у смислу доказа
у свом захтјеву.
Тужилац саставља захтјев у два примјерка, од којих један
примјерак са прилозима доставља Суду, а други примјерак са прилозима
доставља починиоцу лично или поштом препоручено.
Члан 43.
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По пријему захтјева предсједник Суда је дужан предузети све
потребне радње да се у што краћем року припреми одржавање расправе,
што подразумијева позивање и обавјештавање тужиоца, окривљеног,
свједока и других лица која могу да помогну у утврђивању дисциплинске
или материјалне одговорности.
Позив садржи: име, презиме и адресу окривљеног који се позива,
предмет позивања, вријеме и мјесто одржавања расправе, назнаку
својства у коме се члан Удружења позива, поуку окривљеном да има
право узети браниоца као и напомену о посљедицама неодазивања на
позив.
Позив окривљеном мора бити уручен најкасније осам дана прије
дана одређеног за одржавање расправе како би се припремио за
одбрану.
Ако окривљени има браниоца позив се доставља само браниоцу
окривљеног.
Члан 44.
Предсједник, односно члан Суда не може вршити ову дужност:
1. ако је у истом предмету водио претходни поступак или
учествовао у својству свједока, вјештака или подносиоца пријаве за
повреду ловачке обавезе;
2. ако постоје околности које указују на сумњу у његову
објективност;
3. ако је против њега поднесен захтјев за покретање
дисциплинског поступка или је покренут дисциплински поступак.
Члан 45.
Предсједник Суда пази на разлоге о изузећу по службеној
дужности.
Захтјев за изузеће, који мора бити образложен, предсједник и
чланови Суда могу поднијети у року од три дана од дана пријема
захтјева, а окривљени против кога се води дисциплински поступак – у
року од три дана од дана пријема позива за расправу.
О изузећу из претходног става одлучује Управни одбор.
Против одлуке о изузећу није дозвољен приговор.
Члан 46.
Одмах по пријему захтјева, Суд испитује основаност захтјева и
може донијети једно од следећих рјешења:
-

да је захтјев без довољно основа и да се поступак не води,
да је наступила застарјелост због чега се поступак обуставља,
да је захтјев основан и да се поступак покреће.

Суд је дужан да једно од напријед наведених рјешења донесе у
року од 60 дана од дана пријема захтјева за покретање дисциплинског
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поступка односно захтјева за одлучивање о материјалној штети и о томе
обавијести Тужиоца и окривљеног ловца и Управни одбор.
Члан 47.
Ако радња учиниоца дисциплинске повреде садржи и елементе
кривичног дјела или прекршаја, Суд је дужан да поред покретања
дисциплинског поступка обавијести предсједника Удружења да поднесе
пријаву надлежном органу у циљу кривичног односно прекршајног
поступка – гоњења прекршиоца.
Члан 48.
Суд је дужан да донесе рјешење о одговорности починиоца односно
о накнади штете у року од 60 дана од дана покретања поступка из члана
40. овог Правилника, а само изузетно ако се ради о сложеном поступку у
року од 90 дана, од дана покретања поступка.
XI – ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ПРЕД ДИСЦИПЛИНСКИМ СУДОМ
Члан 49.
Пошто је сазвао сједницу, предсједник Суда утврђује да ли постоји
кворум за рад Суда (најмање три члана), тако да уколико је овај услов
испуњен прелази се на рад.
Члан 50.
Прије почетка претреса Суд утврђује да ли су испуњени услови за
његово одржавање, односно да ли је окривљени ловац уредно позван или
је он већ присутан.
Уколико је један од ова два услова испуњен приступа се претресу.
Члан 51.
Окривљени се упознаје са захтјевом који је против њега покренут,
са његовим правима у поступку, посебно са правом да одговара или да
не одговара на постављена питања.
Прије почетка претреса Суд из просторије удаљава све свједоке,
који су присутни, а који ће свједочити у том предмету, после чега:
- предсједник Суда позива дисциплинског Тужиоца да прочита и
образложи свој захтјев за покретање дисциплинског поступка,
након чега
- предсједник Суда позива окривљеног да изнесе своју одбрану.
После одбране окривљеног, Суд одлучује које ће доказе извести у
доказном поступку, као и којим редослиједом ће се исти извести.
Члан 52.
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У доказном поступку могу бити изведени сљедећи доказни
поступци:
- увиђај,
- реконструкција,
- преглед материјалних доказа,
- вјештачење,
- свједочење.
Члан 53.
Уколико окривљени ловац затражи изузеће било ког члана Суда,
Суд одмах одлучује да ли је захтјев за изузеће оправдан, и ако јесте тај
члан Суда не учествује у даљем поступку по том предмету, а ако није, то
саопштава окривљеном, који на ову одлуку нема право посебне жалбе.
Члан 54.
Приликом извођења доказа, предсједник Суда је дужан да пита
окривљеног да ли има икакве примједбе на извјесни доказ и да ли жели
да упути питање свједоку.
Члан 55.
Сви чланови суда имају право да постављају питања окривљеном
као и свједоцима и то прије него што се то право омогући окривљеном,
тако и после тога.
Члан 56.
Када се заврши доказни поступак, предсједник Суда ће питати
окривљеног ловца да ли има приједлога за допуну доказног поступка.
Уколико таквих приједлога има Суд одлучује да ли ће се такав приједлог
прихватити или не.
Суд може по својој иницијативи одлучити да се изведу докази који
нису предложени у захтјеву Тужиоца нити од стране окривљеног.
Члан 57.
Када су сви предложени докази изведени, или када Суд одлучи да
нема потребе за извођење нових доказа, предсједник Суда позива
окривљеног ловца да у завршној ријечи изнесе своју одбрану, посебно
питајући окривљеног да ли се осјећа кривим, да ли се каје и да ли жели
да уклони све посљедице свог деликтног понашања.
Члан 58.
Уколико окривљени ловац није дошао на заказан претрес, нити је
оправдао изостанак, а уредно је позван, Суд у поступку непосредно
изводи доказе које сматра потребним за правилно утврђивање
чињеничног стања, и без присуства окривљеног.
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Члан 59.
Након завршне ријечи окривљеног, из просторије у којој се води
претрес удаљавају се сва лица осим чланова Суда и записничара и
прелази се на вијећање и одлучивање.
Вијећање и одлучивање се обавља на тај начин што се овим
редослиједом утврђује:
- да ли постоји дисциплинска повреда, и ако постоји која је њена
правна квалификација,
- да ли је окривљени одговоран за извршену повреду, и ако јесте,
које све отежавајуће и олакшавајуће околности стоје у овом
случају, и
- коју казну му Суд изриче,
- да ли постоје трошкови дисциплинског поступка, у ком износу,
ко је дужан и у ком року платити трошкове,
- да ли постоји материјална штета, у ком износу, ко је дужан и у
ком року да штету надокнади.
Уколико се са поуданошћу не може утврдити ко је штету нанио, а
несумњиво је утврђено да је неко из групе ловаца, може се донијети
одлука/рјешење да су штету обавезни солидарно да накнаде сви чланови
групе, независно од тога да ли су били окривљени.
Члан 60.
Уколико се утврди да је окривљени ловац у поступку пред Судом
учинио дисциплинску повреду, или уколико се утврди да је такву
повреду учинио и неки други учесник у поступку, свједок или вјештакловац, под условом да су ова два посљедња дали изјаву у поступку у било
ком својству, Суд може и без посебног захтјева Тужиоца против ових
лица утврдити постојање дисциплинске повреде, њену правну
квалификацију.
Члан 61.
Пошто се заврши вијећање и одлучивање, Суд позива окривљеног
ловца да му саопшти рјешење као и евентуалне правне посљедице истог,
односно евентуалну забрану лова и сл. од тога дана.
Суд може одлучити да рјешење из претходног става саопшти
окривљеном ловцу накнадно, најкасније у року од 15 дана, писмено,
поштом, препоручено.
Члан 62.
Суд може донијети једно од сљедећих рјешења:
- да је окривљени крив и да је нанио штету Удружењу,
- да је крив, односно да је извршио дисциплинску повреду, али да
није нанио штету Удружењу,
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-

да окривљени није извршио дисциплиснку повреду, али да је
нанио штету Удружењу,
да није извршио дисциплинску повреду, те да се ослобађа од
одговорности,
да је наступила застарјелост, због чега се поступак обуставља,

XII – СУСПЕНЗИЈА
Члан 63.
Предсједник Удружења може суспендовати члана Удружења за
кога постоји основ сумње да је извршио тежу дисциплинску повреду из
члана 16. овог Правилника, и прије изрицања одговарајуће казне.
Предсједник Удружења обавезно суспендује члана Удружења за
кога постоји основ сумње да је извршио тешку дисциплинску повреду из
члана 17. овог Правилника, и прије изрицања одговарајуће казне.
Суспензија може трајати до окончања дисциплинског поступка.
Члан 64.
Суспендовани члан Удружења има право приговора против одлуке
о суспензији, у року од 8 дана од дана пријема рјешења о суспензији.
Управни одбор је дужан да одлучи о приговору на првој наредној
сједници, чија одлука је коначна.
Приговор на рјешење о суспензији не задржава извршење рјешења
о суспензији.
XIII – ЗАПИСНИЦИ
Члан 65.
О раду Суда води се записник.
У записник се уносе сљедећи подаци: имена и презимена чланова
Суда који су присутни, ко је записничар, дан када је записник
састављен, час почетка и час завршетка рада Суда. Уколико се
саслушава окривљени уносе се генералије о њему, посебно да ли је или
није до сада кажњаван.
У записнику са главног претреса уносе се све чињенице које су
битне за расправљање и одлучивање, а посебно да је окривљени упознат
са захтјевом за покретање дисциплинског поступка против њега,
сумарна одбрана окривљеног, шта је одлучено о захтјеву за изузеће ако
га је било, шта је одлучено о томе који ће се докази извести и којим
редослиједом, да ли је било питања окривљеном, свједоцима или
вјештацима и какви су били одговори, да ли је вршено суочење између
окривљеног и свједока међусобно, да ли је било приједлога за допуну
доказног поступка те да ли су они усвојени или одбијени, искази свједока
и налази и мишљење вјештака, резултати читања списа увиђаја, завршне
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ријечи тужиоца и окривљеног, да ли је утврђена дисциплинска повреда
и, ако јесте, њена правна квалификација, да ли је окривљени одговоран
за извршену повреду, и ако јесте, која му се казна изриче, колики су
трошкови дисциплинског поступка и ко је дужан и у ком року да их
надокнади, да ли постоји материјална штета, и уколико постоји, у ком
износу и ко је дужан да је надокнади и у ком року.
Записник потписују чланови Суда, записничар и окривљени.
Ако окривљени одбије да потпише записник унијеће се разлог који
он износи за то.
XIV – РЈЕШЕЊЕ
Члан 66.
Рјешење Суда мора да садржи:
-

увод,
диспозитив,
образложење,
поуку о правном лијеку,
потпис предсједника Суда,
печат.

У уводу се наводи састав Суда који је одлучивао, по ком предмету,
да ли је окривљени био присутан, као и дан када је рјешење донијето.
У диспозитиву се уноси каква је одлука Суда, односно генералије
окривљеног, да ли је утврђена дисциплинска повреда или не, да ли је
констатована правна квалификација и која, да ли је утврђена
одговорност и чија, да ли је утврђена казна и која, колики су трошкови
дисциплинског поступка ко је дужан да их надокнади и у ком року, да
ли је утврђена материјална штета, износ штете, ко је дужан да је
надокнади и у ком року.
У образложењу се уноси по ком захтјеву Тужиоца је Суд поступао,
каква је одбрана окривљеног, који су докази изведени и оцјена тих
доказа, које је чињенично стање утврђено, како је утврђена правна
квалификација, које су олакшавајуће и отежавајуће околности, да ли је
дошло до примјене одредби о посебном ублажавању или пооштравању
казне и зашто.
У поуци о правном лијеку окривљени се обавјештава коме и у ком
року може да упути правни лијек.
XV – ДРУГОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК ПРЕД УПРАВНИМ ОДБОРОМ
Члан 67.
На рјешење Суда окривљени ловац и дисциплински тужилац, имају
право жалбе у року од 15 дана од пријема рјешења.
Жалба се подноси у писменом облику Управном одбору, у 3
примјерка (за Суд, за Управни одбор и за Тужиоца или окривљеног).
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По пријему жалбе секретар Удружења упознаје предсједника
Управног одбора, како би се иста уврстила у дневни ред сједнице
Управног одбора.
Управном одбору се припремају, поред жалбе, рјешења Суда, као и
сви списи из дисциплинског поступка.
На сједницу Управног одбора на којој се одлучује по жалби, може
се позвати жалитељ као и предсједник Суда, ради давања разјашњења.
Жалитељу се може дати ријеч да исти објасни жалбене наводе. О
позивању или не позивању жалитеља одлучује предсједник Управног
одбора.
Управни одбор је дужан да донесе одлуку по жалби у што краћем
року, а најдаље у року од три мјесеца од дана пријема исте.
Члан 68.
Управни одбор, поступајући по жалби, може донијети једно од
сљедећих рјешења:
-

да се жалба одбије као неоснована,
да се жалба због застарјелости одбаци,
да се поступак због застарјелости обустави,
да се жалба усвоји и да се рјешење о казни или накнади штете
преиначи ублажавањем казне односно смањивањем накнаде
штете, а по жалби Тужиоца да се изрекне строжија казна,
да се жалба дјелимично усвоји и окривљеном смање обавеза
плаћања трошкова поступка или да се ослободи плаћања
трошкова дисциплинског поступка,
да се жалба усвоји и да се окривљени ослободи од одговорности
због извршене повреде, или ослободи од обавезе да накнади
штету, и
да се жалба усвоји, првостепено рјешење укине и предмет врати
Суду на поновни поступак.
Члан 69.

На поступак пред другостепеним органом-Управним одбором,
састав Управног одбора, записника, рјешења, итд. сходно се примјењују
правила предвиђена овим Правилником за поступак пред Судом,
уколико пословником о раду Управног одбора или другим нормативним
актима није другачије предвиђено.
Одлука Управног одбора по жалби је коначна у Удружењу.
XVI – ТРОШКОВИ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Члан 70.
Трошкове дисциплинског поступка сачињавају стварни издаци
учињени у току или поводом дисциплинског поступка.
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У стварне издатке из претходног става урачунавају се и накнаде за
рад тужиоца и чланова Дисициплинског суда, у износу кога одреди
Управни одбор Удружења.
Члан 71.
Трошкове из претходног члана обавезно чине:
- трошкови дисциплинског тужиоца за учешће у поступку (пријем
и обрада пријаве, састав захтјева за покретање поступка,
прикупљање и прилагање доказа, заступање захтјева на Суду,
одговор на жалбу и сл.)
- трошкови чланова дисциплинског суда (трошкови расправе,
израда рјешења, и сл.)
- канцеларијски трошкови (фотокопирање, трошкови телефона,
поштански трошкови, и сл.)
- остали акцесорни трошкови.
Члан 72.
Одлуку о трошковима дисциплинског поступка доноси Управни
одбор, и иста је након доношења саставни дио овог Правилника.
Члан 73.
Члан Удружења који је проглашен кривим коначном одлуком Суда
или Управног одбора дужан је да надокнади трошкове поступка, у року
од 15 дана од дана пријема рјешења.
Члан Удружења који није уплатио трошкове дисциплинског
поступка не може подносити молбу за ублажавање казне Скупштини
Удружења, у складу са одредбама члана 74. и 75. овог Правилника.
XVII – ПОСТУПАК ПРЕД СКУПШТИНОМ УДРУЖЕЊА
Члан 74.
Члан Удружења,коме је изречена нека дисциплинска мјера, осим
мјере искључења из удружења, а чије је рјешење коначно, може
поднијети молбу Скупштини Удружења за ванредно ублажавање казне,
уз услов да је претходно уплатио трошкове дисциплинског поступка
одређене коначним рјешењем.
Молбу за ванредно ублажавање казне кажњени члан
поднијети најкасније 15 дана прије одржавања Скупштине.

може

Молба се подноси у писменој форми са навођењем разлога и доказа
који указују на основаност молбе.

Члан 75.
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Скупштина Удружења доноси одлуку по молби члана који је
дисциплински одговарао за ванредно ублажавање на првој наредној
сједници, након прибављеног мишљења Управног одбора Удружења.
Одлука Скупштине може бити да се молба одбије, или да се казна
умањи.
Члан 76.
Жалба на рјешење Суда којим је окривљени проглашен кривим и
кажњен нема суспензивно дејство.
XVIII – ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 77.
О изреченим казнама води се евиденција у Удружењу.
Евиденција садржи:
- презиме и име члана Удружења,
- дисциплинска повреда ради које је кажњен,
- врста изречене казне,
- штета, њена висина, износ који је ловац дужан да плати,
- дан коначности рјешења о извршеној казни,
- вријеме казне,
- дан када је штета надокнађена,
- износ трошкова дисциплинског поступка, дан када су трошкови
уплаћени,
- број и датум рјешења којим је казна ублажена, опроштена или
брисана.
XIX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.
До доношења посебног Правилника, за дисциплинску и
материјалну одговорност радника запослених у Удружењу по основу
уговора о раду, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона о раду,
Општег колективног уговора и одредбе Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности радника и чланова удружења Удружења број:
8/2006, од 17.01.2006. године, које нису у супротности са одредбама
овог Правилника.

Члан 79.
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Започети поступци о дисциплинској и материјалној одговорности
који се воде у Удружењу а нису окончани наставиће се у складу са овим
правилником.
Члан 80.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник
о дисциплинској и материјалној одговорности радника и чланова
удружења Удружења број: 8/2006, од 17.01.2006. године, и број:
243/2011, од 25.10.2011.године.
Члан 81.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од
стране Управног одбора Удружења.
Даном усвајања овог Правилника исти ће се објавити на огласној
табли у сједишту Удружења.
У Добоју, 29.09.2016. године
Број: /2016
ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
М.П.

.............................................
Ведран Божићковић, дипл. инж
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