ОЗПЧ-2014

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ФАЗАН" ДОБОЈ
ВИДОВДАНСКА 26Ф, ДОБОЈ

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА
ИЗ ЧЛАНА 26 СТАТУТА УДРУЖЕЊА
«захтјев за остваривање права на проглашење Старосног члнана Ловачког удружења»

Подносим захтев за остваривање права на
проглашење Почасног или Старосног члана

Име

Презиме

Име оца
Контакт телефон

Ловачка секција

Број чланске карте

Датум рођења:

Члан удружења од:

Укупно година старости:

Непрекидно члан од:

Укупно година ловачког стажа:

до:

Ловачки испит положио:
Прекид чланства од:

до:

У току чланства нисам дисциплински кажњаван нити се против мене води дисциплински поступак,
како у нашем тако и у другим ловачким удружењима
У прилогу захтјева доставља се(навести који документи се прилажу):..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Датум подношења зајхтјева

У (мјесто)

Подносилац захтјева (потпис)

МИШЉЕЊЕ СЕКЦИЈЕ
На основу поднесеног захтјева Ловачка секција на састанку одржаном дана:........./........./..................... је усвојила поднесени захтјев уз следеће
образложење:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

предсједник секције (потпис)

Извод из Статута удружења (Члан 26.)
Посебна права члана Удружења су да када, у својству пуноправног члана, наврши
- 60 година старости и 30 година непрекидног ловачког стажа, буде ослобађен плаћања дијела чланарине која припада Удружењу,
као и предаје поена од штеточина и извршавања радних обавеза у ловишту;
- 70 година старости и 20 година непрекидног ловачког стажа, буде ослобађен плаћања дијела чланарине која припада Удружењу,
као и предаје поена од штеточина и извршавања радних обавеза у ловишту.
Ради остваривања права из претходних ставова, ловац подноси писмени захтјев Управном одбору Удружења.
Захтјев за пријем у чланство се искључиво подноси путем овог захтјева!

ОЗПУЧ-2013

Пријем захтјева
Попуњава канцеларија удружења

Бр. протокола

Захтјев запримио (потпис)

Датум пријема захтјева

На основу Статута Ловачког удружења "Фазан" Добој, затхјева подносиоца и мишљења секције, стручна служба
канцеларије Удружења даје следећу информацију (заокружити редни број) :

1) Подаци у захтјеву су идентични са евиденцијом у Удружењу
2) Подаци у захтјеву нису идентични са евиденцијом у Удружењу/навести неусаглашености/

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Податке провјерио

Мишљење Управног одбора
Управни одбор ЛУ "Фазан" Добој на одржаној сједници дана
за пријем у чланство удружења

је дао сагласност

Управни одбор ЛУ "Фазан" Добој на одржаној сједници дана
је одбио захтјев
за пријем у чланство удружења, те разлог одбијања образлаже следећим наводима:

Предсједник удружења

М.П.

