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Добој, фебруар 2015 године 



На основу члана 29. Статута Л.У. «ФАЗАН» Добој, Управни Одбор Ј1.У. «ФАЗАН» Добој на 
сједници одржаној 2015 године доноси 
 

ПРАВИЛНИК О ЛОВАЧКОМ ПОДМЛАДКУ ЛУ „ФАЗАН“ ДОБОЈ 
 
 
 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Овим Правилником регулишу се услови пријема, статус и обавезе ловачког 

подмладка Л.У. «Фазан» Добој ( у даљњем тексту удружење ). 
 

Члан 2 
Ловачки подмладак се формира у циљу обучавања омладине од 6-17 година 

старости, будућих чланова удружења, на очувању природне околине, заштити 
угрожених врста биљака и животиња, узгоју и заштити диваачи, те њиховој припреми 
за полагање ловачког испита и пуноправно чланство у удружењу. 
 

Члан 3 
Чланом ловачког подмладка удружења може постати сваки малољетни грађанин 

општине Добој узраста од 6 - 17 година, без обзира на пол, вјерску и националну 
припадност, а уз писмену сагласност родитеља или старатеља. 
 

Члан 4 
Члан ловачког подмладка постаје се подношењем писменог захтјева удружењу на 
прописаном образцу, уз потписану сагласност родитеља Одлуком о пријему од стране 
Управног одбора удружења и плаћањем чланарине у висини предвиђеној за одређену 
категорију подмладка. 
 
Чланови ловачког подмладка примају се до краја ловне године или 31.03 за наредну 
ловну годину. О пријему се обавјештава и матична секција у којој је подмладак члан. 
 
 
 
КАТЕГОРИЈА ПОДМЛАДКА 

Члан 5 
Ловачко удружење формира четири категорије подмладка: 
1. Подмладак пионир  од  6 до 10 година старости (6,7,8 i 9 година) 
2. Подмладак  пионир старији  од 10 до 15  година старости (10,11,12,13 и 14 година) 
3. Подмладак – приправник од 15 до 17  година старости  (15,16 и 17 година) 
 
Чланарина за ловачки подмадак се плаћа у току текуће године, а најкасније до 
31.12.текуће године. Ако члан ловачког подмлатка не уплати чланарину према њему ће 
се поступити као и према свим ловцима у Ловачком Удружењу «Фазан» Добој, који на 
вријеме не уплате чланарину. 
 

Члан 6 
У категорију подмладак врши се директан пријем из грађанства по одредбама члана 4. 
овог Правилника. 
Категорија подмладак - приравник стиче се само преласком из категорије подмладак 
пионир старији и не може се стећи директним учлањењем из грађанства. 



Члан 7 
Навршавањем старости од пуних 17. година подмладак-приправник прелази у статус 
ловца приправника према Статуту Удружења и стиче право по том основу да обави 
приправнички ловачки стаж и изврши основне припреме за полагање ловачког испита 
у складу са Правилником о полагању ловачких испита од стране ресорног 
Министарства. 
 
Подмаладак-приправник који стекне статус ловца приправника: ослобођен је плаћања 
уписнине у Ловачком удружењу под условом да је испунио обавезе оје су предвиђене 
овим правилником. 
 
 
 
ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА 
 

Члан 8. 
Износ годишње чланарине за ловачки подмладак: 
1. Подмладак пионир  од  6 до 10 година старости – 10% годишње чланарине 
2. Подмладак  пионир старији  од 11 до 15  година старости – 20% годишње чланарине 
3. Подмладак – приправник од 15 до 17  година старости - 30% годишње чланарине 
 
 
 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ПОДМЛАДКА 
 

Члан 9. 
Чланови подмлатка своја права и обавезе остварују учешћем у раду у Ловачкој 

секцији Подмладак, Л.У. «Фазан» Добоји и Секције на чији су приједлог примљени 
(Секцији из које долазе ). 
 

Члан 10. 
Предсједник Секције ПОДМЛАДАК у сарадњи и у складу са Одлукама  Управног 

одбора удружења координира и руководи свим активностима везано за рад ловачког 
подмладка. 
 

Члан 11. 
Чланови категорије подмлатка едукују се кроз теоретску обуку (семинаре, 

предавања, излете и сл,) као и практично током редовних акција ловаца у којима се не 
користи ловачко оружје (пребројавање, прихрана дивљачи и израда ловних објеката и 
сл.) 

Приликом преласка подмладка из категорије у категорију врши се тестирање 
чланова из познавања основних ствари из области ловства. Комисију формира Управни 
одбор уз присуство Предсједника секције подмладак. По извршеној провјери знања 
сачињава се записник, а кандидатима се издаје увјерење о стицању знања и испуњења 
основних бодова за прелазак у наредну, односно вишу категорију чланства подмладка. 
Начин полагања и провјере знања ће бити дефинисан посебним упутством. 

 
Управни одбор удружења ће у току ловне године донијети одлуку о датуму 

заказивања тестирања као и програм и начин тестирања и обавијестити све чланове 
секције подмладак који испуњавају услов за прелазак из једне у другу категорију. 



 
Чланови категорије подмладак-приправник добијају Ментора, воде дневник 

рада, пролазе процес припреме за полагање ловачког испита, учествују у акцијама 
ловачког удружења у којима учествују и ловци приправници. 

Обука у руковању ловачким оружјем категорије подладак-приправник обавља се 
уз обавезно присуство Ментора.  
 

Чланови категорије подмладак-ириправник навршавањем 18 година стичу 
право на полагање ловачког испита пред Комисијом Министарства, без обавеза 
одрађивања приправничког стажа. којим ће се сматрати вријеме проведено у 
категорији подмладака - приправника 

 
Члан 12. 

Сви чланови ловачког подмлагка дужни су да се придржавају одредбе Закона о 
ловству РС, Статута Удружења, Правилника и других нормативних аката и одлука 
удружења.  

У колико члан подмладка прекрши одредбе наведених аката из предходног 
сгава, може се покренути дисциплински поступак и примјенити одредбе 
Дисциплинског правилника. 
 
 
 
ЕВИДЕНЦИЈА ЧЛАНСТВА 

Члан 13. 
За чланове ловачког подмладка Технички секретар удружења води посебну 

евиденцију, тачније књига чланства ловачког подмладка. Сви чланови ловачког 
подмладка добијају приправничке чланске карте Ловачког Савеза РС са дописаном 
категоријом «ЛОВАЧКИ ПОДМЛАДАК» и одговарајућом категоријом. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Све шго није регулисано овим Правилником примјениће се одредбе Статута 

удружења и Одлуке које доноси Управни одбор. 
 

Члан 15. 
Измјене и допуне овог Правилника доносе се по истом поступку за његово доношење. 
 

Члан 16. 
Тумачење Одредби овог Правилника даје Управни одбор удружења. 
 

Члан 17. 
Овај Правилник ступа на снагу даном његовог доношења а престаје да важи 

правилник број 376/2008 од јула 2008. године. 
 
Добој,                          Предсједник  Управног одбора 
Врој:         Ловачког  Удружења  

   «ФАЗАН»  Д О Б О Ј 
  
  Веран Божичковић           

                         дипломирани инжињер 


