
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о унутрашњој организацији 

  Ловачког удружења „Фазан“ Добој 
Верзија промјене 5.4.25 

Задња промјена 17.04.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MАЈ, 2020. ГОДИНЕ 

 

 

 



На основу члана 56. став 1. алинеја 7. и одредаба члана 34. до 37. Статута Ловачког 
удружења „Фазан“ Добој, Управни одбор Ловачког удружења „Фазан“ Добој, на сједници 
одржаној 05.05.2020. године,  д о н о с и 
 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

 ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „ФАЗАН“ ДОБОЈ 
 
 
I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником уређује се рад ловачких секција и ловних ревира у  Ловачком 
удружењу „Фазан“ Добој (у даљем тексту: Удружење). 
 
  
II  ЛОВАЧКА СЕКЦИЈА 
 

Члан 2. 
 Ловачка секција (у даљем тексту: Секција), је основна организациона јединица ловаца 
Удружења, формирана на територијалном принципу у оквиру насељених мјеста и 
катастарских општина, уколико по одредбама Закона о ловству има ловне површине, преко 
које Удружење проводи своју дјелатност на извршењу задатака, у којој ловци испуњавају 
своје обавезе и преко које остварују права предвиђена Статутом и другим актима и 
одлукама органа удружења. 
Ловачка секција нема статус правног лица. 
 

Члан 3. 
 Нова секција се формира са најмање 30 пуноправних чланова са мјестом 
пребивалишта и мјестом боравишта на територији секције или града Добоја, односно на 
подручју једне или више мјесних заједница, водећи рачуна о величини дијела ловишта који 
покрива и ловној површини. 

Иницијативу за формирање ловачке секције може покренути најмање 30 
пуноправних чланова Удружења који су заинтересовани за формирање Секције, и који имају 
пребивалиште и боравиште на територији на којој иницирају формирање Секције.  

Образложена иницијатива  из претходног става, са потписима свих  ловаца, подноси 
се Управном одбору удружења у писменој форми у два примјерка.   

На територији једне мјесне заједнице не може постојати више од једне ловачке 
секције. 

Назив, односно име Ловачке секције се добија на основу назива мјесне заједнице из 
које су чланови те секције, а уколико секција броји чланове из више Мјесних заједница онда 
на основу већег броја чланова из те Мјесне заједнице. О називу секције или промјени секције 
коначну Одлуку доноси Урпавни одбор удружења. 

 
Члан 4. 

 Уколико на територији мјесних заједница и катастарских општина постоји ловна 
површина, а има мање ловаца него што је предвиђено за оснивање секције, исти се 
писменим захтјевом обраћају најближој секцији за добијање сагласности за укључење по 
свом избору, а тим ловним тереном ловишта ће газдовати једна или више ловачких секција 
о чему одлуку доноси Управни одбор.  
  



 Ловац који жели пријећи из једне Секције у другу Секцију дужан је претходно 
прибавити писмену сагласност Секција из које одлази и сагласност секције у коју жели 
пријећи. Коначну одлуку доноси   Управни одбор удружења. Захтјев се подноси   на  обрасцу 
Удружења - „Прелазница“. Образац је саставни дио правилника и налази се у прилогу.  
 Код пријема у чланство секције, будући члан ловачког удружења, подноси путем 
прописаног образца захтјев за пријем у чланство секције. Уз прописани захтјев кандидат 
прилаже једну фотографију, овјерену копију о завршеном образовању (дипломa или 
свједочанства), потврда из ЦИПСА о мјесту пребивалишта, копија личне карте. Секција на 
сједници Збора ловачке секције разматра захтјев и на исти даје сагласност или не, а потом 
доставља документацију у канцеларију Удружења како би исту верификовао Управни 
одбор. 
 Збор ловачке секције може донијети и приједлог одлуке о искључењу ловца из 
секције на основу одређених разлога који се наводе у одлуци (кршење одредби статута, 
непоштовање одлука секције, не долазак на три или више састанака секције који нису 
оправдани, неоправдано неодзивање на акције које заказује секције, или било које друге 
активнсоти које су у супротности са нормативним актима удружења или одлукама секције). 
 

Члан 5. 
„Ако дође до поремећаја међуљудских/ловачких односа у Секцији, или из других 

разлога који су од утицаја на ефикасност и функционалност дјеловања ловачке секције, 
независно од услова прописаним ставом 1. члана 35. овог Статута, Управни одбор Удружења 
може вршити реорганизацију ловачких секција на начин да ловачке секције које имају 
чланове из  двије мјесне заједнице/насељена мјеста реорганизује у двије ловачке секције на 
територијалном принципу, или на други начин, уз услов да новоформиране Секције у 
моменту формирања имају најмање 10 чланова.“ 

 
 Секција се расформира када број пуноправних чланова на дан 1. априла (почетак 
ловне године) падне испод 11 активних чланова. 
 Одлуку о расформирању секције доноси Скупштина удружења а по приједлогу  
Управног одбора удружења. 
 Управни одбор удуржења може донијети и пријевремену одлуку о расформирању 
ловачке секције из неких других оправданих разлога (повреде статутарних одредби, 
кршење аката, дисциплински поступци  сл) а коначну одлуку доноси Скупштина удружења.  

 
Члан 6. 

Чланови расформиране Секције своју ловачку активност настављају у некој другој 
секцији Удружења, а територија се припаја једној од сусједних Секција, о чему одлуку 
доноси Управни одбор удружења. 
 

Члан 7. 
Органи Секције су: 
- Збор ловаца секције; 
- Предсједништво секције. 

 
III  ЗБОР ЛОВАЦА СЕКЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
Сви чланови Секције чине Збор ловаца секције. 
Збор ловаца секције (у даљем тексту: Збор ловаца) сазива предсједник Секције по 

властитој иницијативи и указаној потреби, а у случају хитности сједница се може заказати и 
у краћем року а иста се може и телефонски одржати. 

 
 
 

 



Члан 9. 
 Осим овлаштених сазивача из претходног члана, Збор ловаца може сазвати и истим 
предсједавати и предсједник Удружења, или други члан Удружења кога писменим актом 
овласти  Управни одбор удружења. 

 
Члан 10. 

Сједница Збора ловаца може се одржати и донијети пуноважна одлука ако је сједници 
присутно најмање натполовична већина свих чланова Секције са правом гласа (само 
матични чланови удружења могу бирати и бити бирани). 

Матични члан секције/удружења је онај члан који има мјесто пребивалишта на 
територији Града Добој или се изјаснио писменим путем о матичном чланству о чему 
пoстоји писани доказ (изјава), уколико је члан у неком другом удружењу, да му је ово 
удружење матично те по том основу може остваривати права дефинисана Законом о 
ловству и осталим подзаконским актима и актима удружења. 

 
Одлуке Секције се доносе јавним гласањем, већином гласова присутних чланова 

Секције са правом гласа (матични чланови). 
Одлука Секције је пуноважна ако је за исту гласало најмање 50% + 1 присутних 

чланова Секције са правом гласа и обавезујућа је за све чланове секције. 
Збор ловаца се сазива по потреби, и исти се мора одржати најмање четири пута у току 

ловне године. 
На сједници Збора ловаца води се записник, у прописаној форми (књига записника), 

кога потписује записничар, а овјерава предсједник и секретар Секције, читко, пуним именом 
и презименом.  

Управни одбор доноси одлуку о изгледу и начину примјене књиге записника која је 
саставни дио овог правилника. 

 
Записници се воде у нумерисаним књигама записника које штампа удружење и исти 

по захтјеву могу бити предмет контроле од стране удружења. 
 
Одлуке Збора ловаца које нису прецизно евидентиране у записнику са сједнице Збора 

ловаца  из претходног става сматрају се као да нису ни донијете. 
 

Члан 11. 
Чланови Секције су дужни присуствовати и активно учествовати у  раду Збора ловаца, 

осим у случају оправдане спријечености о чему благовремено (24 часа прије одржавања 
сједнице) обавјештавају  предсједника Секције.  

Предсједник Секције на почетку сједнице Збора ловаца образлаже разлоге оправдане 
спријечености чланова из претходног става, након чега Збор ловаца доноси одлуку којом 
прихвата или не прихвата разлоге оправдане спријечености. 

Неоправдано одсуствовање са сједнице Збора ловаца поентира се са 50  поена по 
сједници. 

Ако члан Секције више од три пута неоправдано одсуствује са сједнице Збора ловаца 
Секција може поднијети приједлог за искључење из чланства Секције и/или поднијети 
приједлог за покретање дисциплинског поступка против истог. 

Приједлог захтјева за искључење из секције се подноси Управном одбору, а члану 
удружења се оставља рок од 30 дана да пронађе нову секцију и за исту прибави писану 
сагласност.  
 

Члан 12. 
Одлуке Збора ловаца морају бити у складу са позитивним прописима из области ловства, 

као и са општим и појединачним актима органа Удружења. 
Збор ловаца може расправљати и доносити одлуке само о питањима која су у  

надлежности Секције.  



Одлуке и захтјеви Секција донијете супротно члану 11. овог правилника, као и супротно 
ставу 1. и 2. овог члана су ништаве и не могу производити правно дејство нити правне 
посљедице. 

Све Одлуке донесене на нивоу секције су пуноважне и обавезујуће 8 дана од дана пријема 
у канцеларији удружења и давања сагласности од стране Управног одбора у зависности од 
потребне надлежности. 
 

Члан 13. 
 Предсједник Удружења дужан је одлуку Секције донијету супротно члану 11. и 12. 
овог правилника одмах, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана пријема у канцеларију 
Удружења обуставити од извршења, а ако се ради о захтјеву Секције такав захтјев одбацити 
као недозвољен, и о томе у даљем року од 7 (седам) дана писмено обавијестити Секцију која 
је такву одлуку или захтјев донијела/доставила. 
 Збор ловаца Секције незадовољан одлуком предсједника Удружења из претходног 
става, може у року од 7 (седам) дана одлучити да упути приговор Управном одбору 
Удружења, чија одлука по приговору је коначна у Удружењу. 
  

Члан 14. 
 Одлуке Збора ловаца донијете у складу са овим правилником обавезујуће су за све 
чланове Секције, и исте могу обавезивати само чланове Секције. 
 

Члан  15. 
Надлежности, послови и задаци Збора ловаца су: 

 бира предсједника, лововођу и секретара Секције 
 бира делегата за  Скупштину ловачког удружења испред Секције, 
 предлаже кандидате за Управни одбор и остале органе Удружења, 
 предлаже кандидате за предсједника Удружења, 
 бира груповође и одређује зборна мјеста  у Секцији, 
 предлаже Управном одбору кандидате за пријем у Удружење и Секцију,  
 предлаже кандидате за престанак чланства у Секцији, 
 доноси одлуку о заједничким улагањима, извођењима акција и осталим 

активностима на унапређењу ловства, сагласно програмским циљевима Удружења, 
 доноси друге одлуке на нивоу секције које су обавезујуће за све чланове секције, 
 предлаже чланове из Секције за ловачка признања и одликовања, 
 разматра материјале за Скупштину удружења, даје своје мишљење, приједлоге и 

сугестије делегату Секције, 
 предлаже чланове Секције за менторе ловцима приправницима (уколико то није 

другачије дефинисано другим актима удружења) 
 

Члан 16. 
Предсједништво секције чине: 
- Предсједник секције; 
- Секретар секције; 
- Лововођа секције; 
- Делегат секције у Скупштини удружења; 
- Груповође секције. 

 
IV  ПРЕДСЈЕДНИШТВО СЕКЦИЈЕ 
 

Члан 17. 
 Предсједништво Секције обавља сљедеће послове: 

- Припрема сједнице Збора ловаца, 
- Припрема приједлоге за додјелу ловачких признања и доставља комисији за 

признања и одликовања Удружења, 
- Предлаже активности чланова Секције на заштити дивљачи и чувању ловишта, 



- Ради на ораганизованим акцијама на сузбијању бројности предатора у ловишту и 
њихово регулисање на подношљиву бројност, 

- Координира рад са главним лововођом Удружења преко Секције, 
- Разматра захтјеве и предлаже пријем нових чланова Секције, 
- Ради на афирмацији ловства и ловишта и на омасовљавању чланства, 
- Ради на развијању моралних вриједности чланова Секције, 
- Врши припрему потребних података у циљу организовања наплате ловачке 

чланарине и осталих обавеза чланства према Удружењу, 
- Организује лов за чланове Секције и друге ловце који су тога дана најављени у лов 

у ловишту Секције преко лововође и груповођа ловних група, 
- Извршава и друге послове и задатке по налогу Скупштине, Управног одбора и 

руководства Удружења. 
 
V  ПРЕДСЈЕДНИК СЕКЦИЈЕ 
 

Члан 18. 
 Предсједник Секције је уједно и предсједник Збора ловаца и предсједник 
предсједништва Секције. 
 

Члан 19. 
 Предсједника Секције бира Збор ловаца јавним гласањем, у вријеме редовних избора 
на нивоу Удружења, са мандатом од четири године и могућношћу реизбора. 
 Избори за предсједника секције се проводе непосредно прије избора на ниову 
удружења, односно начин провођења избора се регулише актима удружења. 
 Сагласност на избор предсједника Секције, даје Управни одбор Удружења, у писменој 
форми, у року од 15 (петнаест) дана од дана избора предсједника Секције, односно на првој 
следећој сједници Управног одбора. 
 Ако Управни одбор удружења не достави сагласност из претходног става у 
прописаном року сматра се да је сагласан са избором предсједника Секције. 
 Ако Управни одбор удружења ускрати сагласност односно оспори избор предсједника 
Секције у прописаном року Секција је дужна у року од 30 (тридесет) дана заказати Збор 
ловаца,  предложити другог кандидата из Секције и поновити изборе за предсједника 
Секције. 

 
Члан 20. 

За предсједника  може бити изабран сваки члан Секције коме Управни одбор 
Удружења не ускрати сагласност за избор за предсједника Секције, по претходном члану 
овог правилника. 

У поступку разматрања давања или оспоравања сагласности за предсједника Секције, 
Управни одбор удружења посебно ће цијенити досадашње понашање кандидата за 
предсједника Секције, евентуалне претходне дисциплинске одговорности, досадашњи 
ловачки стаж (најмање 5 година ловачког стажа), степен стручног образовања, спремност 
на сарадњу и тимски рад, признања и одликовања. Лице које је кривично кажњавано за 
дјела која се односе на ремећење јавног реда и мира или дјела која се односе на све 
активности које се доводе у везу са оружијем и муницијом се не могу кандидовати за ову 
функцију. 

 
Члан 21. 

Предсједник  Секције обавља сљедеће послове: 
- сазива и предсједава  сједницама Збора ловаца и сједницама Предсједништва 

секције, 
- обезбјеђује спровођење одлука и закључака Збора ловаца, Предсједништва 

секције, као и  органа и тијела Удружења, 



- сарађује са стручном и ловочуварском службом Удружења на спровођењу мјера и 
активности на примјени позитивних прописа из области ловства, општих аката 
Удружења и одлука и закључака органа Удружења, 

- одговоран је за организацију лова у оквиру Секције, као и за све активности које 
Секција проводи и са којим треба бити правовремено упознат, 

- учествује у раду ловног ревира и других органа и тијела Удружења, 
- одговоран је за добре међуљудске односе у Секцији, као и за добру сарадњу са 

осталим Секцијама у Удружењу и руководством Удружења, 
- одговоран је за рад Секције,  који мора бити у складу са Статутом  и другим 

општим и појединачним актима Удружења.  
 
VI  СЕКРЕТАР ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

Члан 22. 
Секретара ловачке секције бира збор ловаца јавним гласањем у вријеме  избора на 

нивоу ловачког удружења  са мандатом од четири године и могућношћу реизбора, а може 
бити  опозван и прије истека   мандата под истим условима као и предсједник и делегат 
секције. 

За свој рад секретар је одговоран  Предсједнику секције. 
 

Члан 23. 
Секретар Секције обавља сљедеће послове: 

- активно учествује у раду Збора ловаца и Предсједништва Секције,   
- помаже предсједнику Секције у припреми сједница Збора ловаца и 

Предсједништва Секције,  
- на сједницама Збора ловаца и Предсједништва Секције води записник  и 

евиденцију присуства, 
- води све врсте евиденције везано за активности  у Секцији, 
- сарађује са секретаром  Удружења око вођења администрације, 
- обавља и остале послове које му повјери Збор ловаца, Предсједништво Секције и 

предсједник Секције. 
 

VII  ЛОВОВОЂА ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
Члан 24. 

Лововођу ловачке секције бира Збор ловаца јавним гласањем у вријеме  избора на 
нивоу Удружења,  са мандатом од четири године и могућношћу реизбора, а може бити  
опозван и прије истека   мандата под истим условима као и предсједник и секретар секције. 

Лововођа Секције задужен је за извршење Годишњег плана кориштења, организацију 
лова, прихрањивање дивљачи, спровођење акција регулисања бројности предатора и 
штеточина, вођење евиденција одстрела, прихрањивања и сл. на територији Секције, и 
подношење извјештаја главном лововођи Удружења или другим органима Удружења када је 
то потребно. 
 

Члан 25. 
Кандидат за лововођу Секције мора имати најмање 2 годинe ловачког стажа, добро 

ловачко искуство, те да исти добро влада материјом ловства и да има добре организацијске 
способности. 

Осим услова из претходног става, кандидат мора посједовати ловачко оружије са 
олученим и изолученим цијевима (карабин и сачмарицу), те искуство са организацијом лова 
и да је извршио одстрел високе дивљачи о чему пoстоји евиденција у Удружењу.  

Канидат не може бити лице које је дисциплински кажњавано у Удружењу у претходне 
четири године, или лице против кога се води или је завршен кривични поступак или лице 
које је осуђивано. 

За свој рад лововођа секције је одговоран  Предсједнику секције. 
 

 



VIII ГРУПОВОЂA ЛОВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 
Члан 26. 

У зависности од величине Секције и предвиђених задатака Секција се може 
подијелити на групе којима руководе груповође.  

Код формирања група треба водити рачуна о што мањем броју група. 
Груповође Секције имају иста задужења као и лововођа коме су подређени, и 

извршавају задатке по налогу лововође, који све активности усаглашава са Предсјeдником 
секције.   

Груповође Секције бира Збор ловаца и немају ограничен мандат. 
 

IX  ДЕЛЕГАТ СЕКЦИЈЕ У СКУПШТИНИ УДРУЖЕЊА 
Члан 27. 

Делегата Секције у Скупштини ловачког удружења бира Збор ловаца јавним 
гласањем у вријеме избора на нивоу Удружења са мандатом од четири године и  
могућношћу реизбора. 
  

Члан 28. 
За делегата Секције  може бити изабран сваки члан Секције који није дисциплински 

кажњаван  у Удружењу у претходне четири године. Препорука је да делегат секције буде 
предсједник секције. 

 
Члан 29. 

Делегат Секције обавља сљедеће послове: 
- активно учествује у раду Збора ловаца и Предсједништва Секције, 
- активно учествује у раду Скупштине Удружења, и у обавези је да преноси,  заступа  

и гласа за ставове и одлуке Збора ловаца Секције у којој је изабран, 
- да на првој наредној седници Збора ловаца поднесе извјештај са сједница органа и 

тијела Удружења у чијем раду је учествовао, 
- сарађује са предсједником Скупштине Удружења у циљу информисања о 

активностима Скупштине Удружења. 
 
X  САВЈЕТ СЕКЦИЈА ЛОВНОГ РЕВИРА 

Члан 30. 
 Савјет секција ловног ревира (у даљем тексту: Савјет) чине предсједници, ловође и 
делегати Скупштине удружења свих Секција ловног ревира установљени по члану 37. 
Статута Удружења. 

Члан 31. 
 Савјет има искључиво координациону надлежност, у циљу координирања и 
обједињавања рада Секција ревира, промовисања ловства и ловачке етике, информисања о 
активностима Удружења, и сл., и не може доносити одлуке и закључке из надлежности 
других органа Удружења и Секција. 
 

Члан 32. 
 Радом Савјета координира координатор ревира. 

Координатор ловног ревира је један члан или више чланова  управног одбора 
удружења са тог ревира, а истог или исте  именује Управни одбор по указаној потреби за 
одржавањем сједницама Савјета секција ловних ревира или по приједлогу Савјета секција 
Ловног ревира 
  Управни одбор ће писменим актом упознати све Секције удружења о 
именованим координаторима ревира. 

Ступањем на снагу овог Правилника, разрјешују се дужности сви коордниатори 
Савјета секција ловних ревира који су именовани до доношења Одлуке у складу са чланом 
32, став 2 ово правилника, или другачије Одлуке Управног одбора.  

Надлежност координисања Савјетом секција ловног ревира је у искључивој 
надлежности Управног одбора. 



 
Члан 33. 

  Сједницу Савјета сазива и истом предсједава координатор ревира кога је претходно 
овластио, односно именовао Управни одбор. 
  Савјет пуноправно ради када је сједници присутна натполовична већина чланова 
Савјета.  
 Право у одлучивању имају искључиво предсједници секција, а остали чланови савјета 
равноправно учествују у раду, али немају право гласа. 
  Савјет доноси све одлуке и закључке  консензусом. 
 

Члан 34. 
  На сједници Савјета води се записник који својим потписима овјеравају сви присутни 
чланови Савјета. 
 Координатор Савјета секција ловног ревира најакасније 7 дана од дана одржавања 
сједнице је дужан сачињен записник доставити у канцеларију удружења, а на првој наредној 
сједници о свему упознати чланове Управног одбора. 
 
XI  СЕКЦИЈА ЛОВАЧКОГ ПОДМЛАТКА 

Члан 35. 
 Секција ловачког подмлатка формира се у циљу обучавања и припремања омладине 
од 7-18 година старости за полагање ловачког испита и пријем у пуноправно чланство 
Удружења. 

Члан 36. 
Предсједник секције подмлатка је аутоматски и делегат у Скупштини удружења и 

заступа интересе те ловачке секције. 
 Услови пријема, статус и обавезе ловачког подмлатка регулисане су  Правилником о 
ловачком подмлатку кога доноси Управни одбор. 
 
 XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37. 
 Осим овлаштених сазивача сједнице Збора ловаца, Савјета ловних ревира и Секција 
ловачког подмлатка може сазвати и истим предсједавати и предсједник Удружења када је 
то у интересу провођења програмске политике Удружења или ако тако одлучи Управни 
одбор удружења. 
 

Члан 38. 
 Управни одбор Удружења одмах ће разријешити предсједника Секције или 
координатора Савјета уколико исти одступају од програмских циљева Удружења, не 
спроводе одлуке органа Удружења, ремете међуљудске односе или на било који други начин 
подривају рад Удружења.  
 У случају из претходног става, Управни одбор ће привремено именовати вршиоца 
дужности предсједника Секције из реда чланова Секције, односно вршиоца дужности 
координатора Савјета из реда чланова Савјета, са задатком да у року од три мјесеца 
спроведе изборе у Секцији или на ревиру у складу са овим правилником. 
 У случају да из било којих разлога није могуће спровести изборе из претходног става 
у прописаном року, таква Секција ће се распустити, а чланови Секције наставиће чланство у 
другим Секцијама  Удружења. 
 

Члан 39. 
 Све Секције, као и Савјети секција ловних ревира морају дјеловати у складу са 
програмским начелима и утврђеном програмском политиком Удружења, како би се 
обезбиједило јединствено дјеловање свих чланова Удружења на афирмацији ловства и 
ловне етике, али и спровођење задатака који произилазе из позитивних прописа из области 
ловства, као и одлука, наредби и закључака Скупштине и Управног одбора Удружења, 
сталним јачањем, ширењем и развијањем добрих међуљудских односа у Удружењу. 



 
Члан 40. 

 Ни једна Секција нити Савјет секција не могу доносити одлуке и закључке 
ултимативног карактера, нити оне којима се стварају било какве обавезе по Удружење. 
 Одлуке и захтјеви из претходног става су ништаве, и по истима ће се поступити 
примјеном члана 13. овог правилника. 
  

Члан 41. 
  На сва питања и односе који нису регулисани овим правилником примјењиваће се 
одредбе Статута и других општих аката Удружења. 
 

Члан 42. 
  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења, а даном ступања на 
снагу истог ставља се ван снаге Правилник о унутрашњој организацији Ловачког удружења 
„Фазан“ Добој број: 445/08, од 10.10.2008. године. 
 
 
 

                                                      ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ  
                                     ОДБОРА УДРУЖЕЊА 

 
                                                                                                                ............................................................. 
                                                                                                         Ведран Божичковић, дипл. инж. 
  


