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На основу члана 56. Статута Ловачког удружења „Фазан“ Добој,Управни одбор 
удружења на својој 29 oj редовној сједници одржаној дана 01.10.2014. године доноси: 
 

П Р А В И Л Н И К 
О  ПРИЗНАЊИМА   И  ОДЛИКОВАЊИМА ЛОВАЧКОГ  УДРУЖЕЊА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

         Члан 1. 
Овим правилником регулише се врста, начин и критерији за  додјелу ловачких 

признања и одликовања која Ловачко удружење „Фазан“ Добој (у даљем тексту 
удружење) додјељује за рад и ангажовања на развоју и унапређењу ловства. 
             

Члан 2. 
Признања удружења се додјељују члановима удружења, ловачким секцијама, 

те физичким и правним лицима која су се у претходном периоду исказала по 
заслугама на унапређењу и развоју ловства, као и ловцима других удружења уколико 
су то исказали својим заслугама. 
           Члан удружења коме је правоснажно изречена тежа дисциплинска мјера по 
основу Дисциплинског правилника удружења, за почињен прекршај или кривично 
дјело из области ловства, не може бити предлаган за признања удружења или 
признања ЛС РС.  
 

Члан 3. 
Развој и унапређење ловства подразумијева рад на узгоју, заштити и 

насељавању дивљачи, уређењу ловишта, унапређењу кинологије, сузбијању 
незаконитих радњи у ловству, развоју ловног стрељаштва, очувању и унапређењу 
ловне етике, заштити и очувању природе, научно истраживачком и стручном 
ангажовању, стручном образовању кадрова у ловству и општој афирмацији ловства, 
као и за друге заслуге које су од општег интереса за ловство. 
                                                                    
      Члан 4. 

Сва признања се додјељују на пригодан начин у секцији или удружењу у 
облику документа А4 или неког другог формата, урађеног у боји, са печатом 
удружења и потписом одговорног лица. 
 
 

II ВРСТЕ ПРИЗНАЊА УДРУЖЕЊА 
 
Члан 5. 

Признања која се додјељују члановима удружења, ловачким секцијама 
удружења те  физичким лицима која нису чланови удружења и правним лицима су: 
 

- Захвалница за рад у удружењу 
- Диплома за рад у удружењу – за заслуге у ловству 
- Заслужни члан  удружења – заслужан ловац 
 

Члан 6. 
Такође, удружење је предлагач за признања Ловачког савеза Републике 

Српске (у даљем тексту ЛС РС), преко Регионалног савјета за ловство за признања: 
- Орден Ловачког савеза Републике Српске (златни, сребрни и бронзани) 



ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАЊИМА И ОДЛИКОВАЊИМА ЛУ „ФАЗАН“ ДОБОЈ                       3 

 

- Плакета ЛС РС 
Начин предлагања и додјеле признања дефинисан је Правилником за 

признања и одликовања ЛСРС. 
 

Члан 7. 
Приликом јубилеја или годишњице постојања удружења или неког другог 

значајног датума за удружење, додјељују се посебна признања и то: 
- Златна значка 
- Сребрна значка 
- Бронзана значка 
Облик значке и садржај текста утврђује Управни одбор удружења на 

приједлог Комисије за признања и одликовања. 
Управни одбор може донијети одлуку и о другом називу признања или 

одликовања уколико се за то укаже потреба. 
 

    

III ОПИС ПРИЗНАЊА  КОЈЕ ДОДЈЕЉУЈЕ УДРУЖЕЊЕ 
 

Члан 8. 
ЗАХВАЛНИЦА ЗА РАД У УДРУЖЕЊУ додјељује се за успјешан рад на плану развоја и 
унапређења ловства удружења наведених у члану 3. овог Правилника. 

Захвалница за рад у удружењу се може додијелити највише три пута у току 
читавог ловачког стажа са протеклим  периодом између додјела од најмање три 
године. 

Признање Захвалница за рад у удружењу може се добити највише 3% ловаца у 
односу на укупни број чланова удружења. 

Захвалница за рад у удружењу може се додијелити члану удружења са 
минимално три године активног ловачког стажа. 

 
Члан 9. 

ДИПЛОМА ЗА РАД У УДРУЖЕЊУ додјељује се за нарочито ангажовање на 
плану развоја и унапређења ловства удружења наведених у члану 3. овог 
Правилника. 

Диплома за рад у удружењу се може додијелити највише два пута у току 
читавог ловачког стажа са протеклим  периодом између додјела од најмање шест 
година а најмање три године након додјеле признања Захвалница за рад у удружењу. 

Након додјеле признања Дипломе за рад у удружењу не додјељује се признање 
Захвалница за рад у удружењу. 

Признање Диплома за рад у удружењу може добити највише 2% у односу на 
укупни број чланова удружења. 

Диплома за рад у удружењу може се додијелити члану удружења са 
минимално шест година активног ловачког стажа. 

 
Члан 10. 

ЗАСЛУЖНИ ЛОВАЦ УДРУЖЕЊА је признање које се додјељује изузетне 
заслуге на развоју и унапређењу ловства удружења наведених у члану 3. овог 
Правилника. 

Признање Заслужан ловац удружења се додјељу само једанпут у току читавог 
ловачког стажа. 

Признање Заслужан ловац удружења не додјељује се кандидатима који 
претходно нису били добитници признања Захвалница за рад у удружењу и 
признања Диплома за рад у удружењу. 
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Признање заслужан ловац удружења може добити највише 1 % ловаца у 
односу на укупни број чланова удружења.  

Приликом додјеле признања заслужан ловац врши и додјела ловачке значке 
на којој је исписано „заслужан“ ловац. 

Признање Заслужан ловац може се додијелити члановима удружења са 
најмање 10 година активног ловачког стажа, сходно претходном ставу и бодовној 
листи из члана 19. и 20. овог Правилника. 

Признање заслужан ловац удружења се додјељује сваке четири године, а може 
се додијелити и постхумно. 

 
Члан 11. 

Признања ЛСРС за која се предлажу кандидати испред удружења  
регионалном савјету за ловство као и всрте признања ЛСРС, дефинисана су у 
Правилнику о признањима и одликовањима Ловачког савеза Републике Српске. 

 

 
IV ПРЕДЛАГАЊЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА 

 
Члан 12. 

Предлагачи за признања удружења могу бити ловачке секције удружења и 
други органи удружења. 

Одлука о предложеним кандидатима испред ловачке секције доноси се на 
састанку секције.  

Предлагач за признања Ловачког савеза Републике Српске је Управни одбор 
удружења на основу предлога које поднесу ловачке секцје и други органи удружења. 

 
      Члан 13. 

Предлози за признања удружења се предају Комисији за признања и 
одликовања удружења у писаној форми на обрасцу који је саставни дио овог 
правилника. 

Предлагач је дужан у предвиђеном обрасцу уписати све потребне податке о 
кандидату за признање, те по потреби затражити помоћ административне службе 
удружења. 

Приједлози за признања који нису предати на предвиђеним обрасцима неће се 
узимати у разматрање. Предлози морају бити потписани од стране предлагача, те 
протоколисани и депоновани у стручној служби удружења. 

Предлагач додјеле ловачког одликовања треба поштовати начело 
поступности тј. кандидате који немају ловачко признање треба предлагати за 
признање нижег реда. 

 

V РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ ПРИЗНАЊА 
 
      Члан 14. 

Прво разматрање за додјелу признања у удружењу врши Комисија за 
одликовања и признања удружења а коначни приједлог доноси Управни одбор и 
исти предлаже Скупштини удружења. 

Комисија се састоји од три члана и именује је Управни одбор удружења. 
Комисија за одликовања и признања удружења доноси свој приједлог за 

признања најкасније 15 дана прије одржавања редовног засједања Скупштине 
удружења.  

Комисија за одликовања и признања удружења врши преглед и бодовање 
сваког пристиглог валидног приједлога о чему сачињава Ранг листу признања за 
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сваку врсту признања посебно, те саставља писмени записник о одржаној сједници 
комисије. 

 
      Члан 15. 

Скупштина удружења на свом редовном засједању доноси коначну одлуку о 

добитницима признања удружења и даје приједлоге кандидата Регионалном савјету 

за ловство за добијање признања ЛСРС.  

 
VI БОДОВАЊЕ ПРИСТИГЛИХ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ПРИЗНАЊА 
 
      Члан 16. 
Бодовање се врши по основу следећих параметара: 

1. Дужине активног ловачког стажа  
2. Активности у органима секције, удружења, регије и ЛС РС 
3. Рада на узгоју и заштити дивљачи удружења 
4. Раније додијељених признања 
5. Рада на афирмацији ловачког удружења 
 
Комисија је дужна правовремено преузети све потребне податке о 

кандидатима за признања и то у писменој форми од административне службе 
удружења као што су: писмене приједлоге за признања, дужина активног ловачког 
стажа, активност у органима секције, удружења , регије и ЛСРС, раније додијељена 
признања, те изречене дисциплинске, прекршајне и кривичне мјере. 

 
Члан 17. 

Вриједност бодова се додјељује на следећи начин: 
 
1. Дужина ловачког стажа     1 бод за сваку годину активног чланства 
 
2. Активности у органима секције, удружења, регије и ЛС РС 
 

a) Делегат секције за скупштину удружења   1 бод за сваки мандат 
b) Председник секције      3 бода за сваки мандат 
c) Лововођа секције     3 бода за сваки мандат  
d) Члан  комисија удружења    1 бод за сваки мандат  
e) Предсједник дисциплинског суда   4 бода за сваки мандат  
f) Члан дисциплинског суда    2 бода за сваки мандат  
g) Члан Надзорног одбора    1 бод за сваки мандат  
h) Предсједник Надзорног одбора   2 бода за сваки мандат  
i) Предсједник Скупштине удружења   4 бода за сваки мандат  
j) Замј. Предс. Скупштине    1 бод за сваки мандат  
k) Дисциплински тужилац удружења   3 бода за сваки мандат  
l) Замјен. Дисципл. Тужиоца    1 бод за сваки мандат 
m) Секретар удружења     4 бода за сваки мандат   
n) Главни лововођа удружења    5 бодова за сваки мандат  
o) Предсједник удружења    7 бодова за сваки мандат  
p) Рад у органима ЛС РС и регије   1 бод за сваки мандат  

              r)   Члан УО Удружеља                                                             3 бода за сваки мандат 
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       3.Рад на узгоју и заштити дивљачи удружења 
 

a) Сарадња са ловочуваром у спречавању криволова и ловокрађе до 5 бодова, 
b) Учешће на страни удружења у судским и прекршајним поступцима до 5 

бодова, 
c) Бодови од Скупштине секције по основу узгоја и заштите дивљачи до 5 

бодова, 
d) Бодови од Управног одбора или Комисије за ловство до 5 бодова. 

                 
Бодове под ставкама од „а“  до „д.“  додјељују се само кандидатима за 

признање Заслужан ловац   удружења, Орден ЛС РС и плакета ЛС РС.  
Ако има више кандидата за једно признање орган који додјељује бодове може 

додијелити различит број бодова у распону од 1 до 5 бодова или не додијелити 
бодове, односно ниједан кандидат не може добити исти број бодова.  
 
           4.Раније примљена признања удружења 
 

a) Захвалница за рад у удружењу  3 бода по захвалници 
b) Диплома за рад у удружењу   5 бодова по дипломи 
c) Признање ЛС РС    3 бода по признању 

 
5.Рад на афирмацији ловачког удружења 
 

a) Промовисање удружења у земљи и иностранств  до 3 бода 
b) Писање новинских и интернет чланака   до 3 бода 
c) Научне публикације, стручни радови, монографије  до 5 бодова 

 
Бодове по основу тачке 5.а. до 5.ц. додјељије Управни одбор на приједлог органа 
удружења. 
 

VII ОДУЗИМАЊЕ ДОДИЈЕЉЕНИХ ПРИЗНАЊА 
 
      Члан 18. 

Признања Захвалница за рад у удружењу и Диплома за рад у удружењу су 
трајна  и не одузимају се. 

Додијељено признање Заслужан ловац удружења се може одузети ако је члану 
удружења након додијељеног признања правоснажно изречена мјера за почињен 
прекршај или кривично дјело из области ловства, те нанио штету по материјалне 
интересе и углед удружења као додјељивача признања. 

Такође, приједлог за одузимање признања ЛС РС подноси удружење Управном 
одбору ЛС РС у случају почињених повреда наведених у претходном ставу овог члана 
правилника. 

 
 

VIII ЕВИДЕНЦИЈА ДОДИЈЕЉЕНИХ ПРИЗНАЊА 
 
      Члан 19. 

Евиденција додијељених и одузетих признања од стране удружења и ЛС РС 
води административна служба удружења у Матичној књизи одликовања и признања. 

Изглед матичне књиге је саставни дио овог правилника. 
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IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
Измјене и допуне овог Правилника врше се по поступку за његово доношење. 
Тумачење одредби овог Правилника даје Управни одбор удружења. 
Правилник ступа на снагу даном доношења од када се и примјењује. 

 
Члан 21. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје са важењем Правилник о 
одликовањима и признањима удружења донесен 2001. године. 

 
 
 

Број:21-397/2014 

У Добоју, 01.10. 2014.године 

              ПРЕДСЈЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА 
 
                                 Ведран Божичковић,  
                                дипл.инж.информатике 
 


