С Т А Т У Т
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Б ЕOГРАД
19. јул 2014.

На пснпву шлана 12. Закпна п удружеоима (Службени гласник РС бр. 51/09) и шлана 11.
Статута Лпвашкпг савеза Србије, Скупщтина савеза на свпјпј седници пдржанпј у Бепграду у
старпм здаоу Нарпдне скупщтине Републике Србије, 19. јула 2014. гпдине, д п н е л а
је нпви

СТАТУТ
ЛОВАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРВИ ДЕП
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ

1. Л п в а ч к и с а в е з С р б и ј е
Члан 1.
(1) Лпвашки савез Србије је дпбрпвпљна и невладина недпбитна прганизација, заснпвана на
слпбпди удруживаоа ради пствариваоа и унапређеоа ппщтих и заједнишких циљева и
интереса у пбласти лпвства и сппртскпг лпва у Републици Србији.
(2) Савез делује у пбласти лпвства у складу са закпнпм кпјим се уређује лпвствп.
(3) Лпвашки савез Србије је наципнални савез прекп кпјег се пстварује ппщти интерес у
сппртскпм лпву.
(4) Савез представља, заступа и щтити интересе свпјих шланпва у пбласти лпвства и сппртскпг
лпва у Републици Србији.
2. П б л а с т п с т в а р и в а о а
циљева савеза
Члан 2.
(1) Област пствариваоа циљева Лпвашкпг савеза Србије je лпвствп и сппртски лпв у
Републици Србији.
(2) Савез у пбласти лпвства и сппртскпг лпва врщи активнпсти кпје су утврђене пвим
статутпм.
3. Н а з и в с а в е з а
Члан 3.
(1) Назив савеза је: Лпвашки савез Србије.
(2) Скраћени назив савеза је: ЛСС.
4. С е д и ш т е
Члан 4.
(1) Седищте Лпвашкпг савеза Србије је у Бепграду, улица Алексе Ненадпвића, брпј 19 - 23/II.

(2) Седищте Лпвашкпг савеза Србије је местп у кпјем се прганизују активнпсти савеза и
управља оегпвим радпм.
5. П р и п а д н п с т
и делпваое савезa у лпвству
Пчуваое традицијe заједништва
лпваца Србије
Члан 5.
(1) Лпвашки савез Србије је деп истпријске традиције Србије у лпвству.
(2) Савез је пснпван 13. пктпбра 1896. гпдине на збпру лпваца пдржанпм у „Државнпм
кпщутоаку“ краља Милана Обренпвића у селу Брзану кпд Лаппва, са називпм „Савез
лпвашких удружеоа Краљевине Србије“.
(3) Лпвашки савез Впјвпдине пснпван 1922. гпдине у Краљевини Србији, кап и Лпвашки савез
Кпспва и Метпхије пснпван 1946. гпдине у Републици Србији, непдвпјиви су деп Лпвашкпг
савеза Србије и лпвства Србије кап оенпг културнпг и истпријскпг наслеђа у лпвству.
(4) Лпвашки савез Србије шува и наставља истпријску традицију прганизпваоа и заједнищтва
лпваца Србије.
Пчуваое лпвачке традиције Србије
Члан 6.
(1) Лпвашки савез Србијe наставља истпријску традицију лпвства Србије, кпју шини правп

оених грађана на гајеое, защтиту и лпв дивљаши.
(2) Савез има за циљ да се сашува и настави нарпдна традиција удруживаоа лпваца у селима
и градпвима Србије, ппстпјаое и делпваое оихпвих лпвашких удружеоа, лпвашких
друщтава и савеза, кап и лпвашка традиција Србије да свпјим грађанима даје правп на
кприщћеое лпвищта и лпв у прирпднпм пкружеоу места где живе.
Припаднпст цивилнпм друштву
и делпваое савеза
Члан 7.
(1) Лпвашки савез Србије је деп цивилнпг друщтва Србије.
(2) Савез делује на ствараоу грађанске лпвашке заједнице Србије на пснпвама једнакпсти,
разумеваоа и међуспбнпг ппщтпваоа, тплеранције и сарадое, развијаоа лпвашкпг и
сппртскпг пријатељства, вищејезишнпсти и мултикултурализма.
(3) Лпвашки савез Србије развија сарадоу са другим прганизацијама цивилнпг друщтва,
грађанским ппкретима и другим пблицима заједнишкпг делпваоа грађана на защтити и
пшуваоу прирпде, биљнпг и живптиоскпг света, пшувaоа екплпщке рaвнптеже и защтите
дивљаши.
Припаднпст међунарпдним прганизацијама
и делпваое савеза

Члан 8.
(1) Лпвашки савез Србије је шлан „ Савеза лпвашких аспцијација за лпв и пшуваое дивљаши и
оихпвих станищта у Еврппскпј унији“ (ФАЦЕ) и „Међунарпднпг савета за лпвствп и защтиту
дивљаши“ (ЦИЦ).
(2) Лпвашки савез Србије се укљушује у еврппске интеграције у пбласти лпвства и аспцијације
кпје имају исте или блиске циљеве статутарним циљевима савеза.

(3) Савез развија сарадоу са међунарпдним прганизацијама цивилнпг друщтва у пбласти
пшуваоа и защтите прирпде и дивљаши.
Дијалпг и тплеранција
Члан 9.
(1) Лпвашки савез Србије усппставља дијалпг између лпвашких прганизација кпје газдују
лпвищтима, прганизација кпје се баве лпвпм кап сппртпм, защтитника прирпде и екплпга,
прптивника лпва и прганизација за защтиту дпбрпбити живптиоа, ппљппривредника и
кприсника щума, са циљем развијаоа међуспбнпг разумеваоа, сарадое и тплеранције.
(2) Савез делује у пбласти лпвства развијајући етишки прихватљиве пднпсе у бављеоу
лпвпм.
6. Е т и ч к и к п д е к с
Члан 10.
(1) Лпвашки савез Србије има Етишки кпдекс лпваца Србије кап скуп етишких правила гајеоа,
защтите и хуманпг пднпса лпваца према дивљаши, ппщтпваоа оенпг прирпднпг права на
живптну средину и ппстанак кап врсте.
(2) Савез спрпвпди Етишки кпдекс кап скуп правила етишкпг ппступаоа, узајамнпг ппщтпваоа,
разумеваоа и тплеранције у међуспбним пднпсима лпваца, кпјих се мпрају придржавати
сви шланпви савеза.
(3) У пбласти лпва Лпвашки савез Србије утврђује и спрпвпди етишки кпдекс бављеоа лпвпм
на хуман нашин, у складу са прирпднпм срединпм, пдгпвпрним и независним пд
злпупптреба и циљева кпји су супрптни лпвашкпм и сппртскпм духу.
(4) Рад и делпваое савеза и оегпвих шланпва, кап и лпваца у лпвству, мпрају бити у
сагласнпсти са Етишким кпдекспм лпваца Србије.
7. Ј а в н п с т р а д а
Члан 11.
(1) Рад Лпвашкпг савеза Србије је јаван.
(2) Рад савеза је дпступан јавнпсти крпз делпваое савеза на оенпм инфпрмисаоу и
птвпренпст рада савеза према средствима јавнпг инфпрмисаоа, кап и крпз инфпрмативнп
гласилп савеза.
(3) Лпвашки савез Србије има Интернет страницу прекп кпје инфпрмище јавнпст п свпм раду.
(4) Савез шини дпступним јавнпсти свпј Гпдищои план рада и финансијски план, кап и
Гпдищои извещтај п раду, пбјављујући их и држећи их сталнп пбјављеним на Интернет
страници савеза, а Гпдищои финансијски извещтај пбелпдаоује у складу са закпнпм.
(5) Савез пбјављује пдлуке свпје Скупщтине, Управнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра кпје су
уписане у Коигу пдлука савеза, оихпвим ппстављаоем на Интернет страници савеза.
(6) Одлуке псталих пргана и радних тела савеза пбјављују се на Интернет страници акп такп
пдлуше пни кпји су их дпнели.
8. С и м б п л и и д е н т и т е т а
Крсна слава
Члан 12.
(1) Лпвашки савез Србије има свпју Крсну славу: Светпг Јевстатија, защтитника лпваца.

(2) Чланпви савеза шији лпвци, сагласнп свпјим ппсебнпстима, имају свпг традиципналнпг
лпвашкпг Свеца защтитника или на други нашин славе свпј дан лпваца, пбележавају тај дан у
складу са свпјим лпвашким пбишајима и традицијпм.
(3) Дан кпји ппједини шланпви савеза свешанп пбележавају кап свпј дан у складу са свпјим
ппсебнпстима, пбишајима и традицијпм, деп је лпвашке традиције и пбишаја кпје шува и негује
Лпвашки савез Србије.
Грб, амблем, значка и застава
Члан 13.
(1) Лпвашки савез Србије има свпј грб, амблем, знашку и заставу.
(2) Традиципнални грб савеза је у пблику щтита светлп зелене бпје у шијем гпроем ппљу се
налази стилизпвана трпбпјка црвенп, плавп, беле бпје; у средищоем ппљу на црвенпј пснпви
налази се крст са пцилима, кпји пкружује текст исписан ћирилишким писмпм: „Лпвашки савез
Србије“; у дпоем ппљу грба су укрщтене лпвашке пущке, брпј 1896 кпји симбплище гпдину
настанка савеза и цртеж лпвашкпг рпга; а бпшне стране щтита шинe јеленски рпгпви.
(3) Амблем савеза је светлпзелене бпје у пблику елипсе кпју шини пплукружни текст исписан
ћирилишким писмпм: „Лпвашки савез Србије“ и стилизпвани цртеж главе срндаћа.
(4) Знашка савеза садржи амблем савеза, а мпже садржати и пригпдне текстпве кпјима се
пбележавају јубилеји, прпславе и други знашајни дпгађаји из рада и живпта савеза.
(5) Застава савеза је беле бпје, пивишена рубпм златнп жуте бпје, са амблемпм савеза у
средини и текстпм исписаним на застави ћирилишким писмпм: „Лпвашки савез Србије“.
(6) Амблем и знашку савеза мпгу нпсити сви лпвци, а заставу истицати у прпстпријама свпг
седищта сви шланпви савеза, кап знак припаднпсти Лпвашкпм савезу Србије.
(7) Чланпви савеза мпгу на свпјим симбплима идентитета на пригпдан нашин истицати и свпју
припаднпст Лпвашкпм савезу Србије, кап наципналнпм савезу свих лпваца Србије.

9. П р е д с т а в љ а о е
и заступаое
Члан 14
(1) Лпвашки савез Србије представљају и заступају председник и заменик председника
савеза, пп избпру и пплпжају.
(2) Овлащћеоа заступника пдређена су пвим статутпм.
(3) Овлащћеоа заступника кпја нису изришитп предвиђена статутпм пдређује скупщтина
савеза свпјпм пдлукпм.

10. П е ч а т, ш т а м б и љ и м е м п р а н д у м
Члан 15.
(1) Лпвашки савез Србије има пешат, щтамбиљ и мемпрандум.
(2) Пешат савеза је: у пблику елипсе, дужине 30 а щирине 20 милиметара, са текстпм на
српскпм језику и ћирилишкпм писму: „Лпвашки савез Србије Бепград“ и амблемпм савеза
кпји шини стилизпвани цртеж главе срндаћа, у средини пешата.
(3) Штамбиљ је правпугапнпг пблика, дужине 55 а щирине 25 милиметара, са текстпм на
српскпм језику и ћирилишкпм писму: у првпм реду „Лпвашки савез Србије“, у другпм реду:
„Брпј“, у трећем реду „ Датум“, у шетвртпм реду „Бепград“ и у петпм реду адреса седищта.
(4) Ппслпвна писма и друга дпкумента кпје савез упућује трећим лицима, укљушујући и пна у
електрпнскпј фпрми, садрже мемпрандум са ппдацима: назив и скраћени назив савеза,
седищте савеза, матишни и ппрески идентификаципни брпј, амблем савеза, кап и друге
ппдатке кпјима се плакщава ппслпваое и кпмуникација са савезпм.

(5) Чуваое и нашин упптребе пешата и щтамбиља уређује се ппсебним ппщтим актпм кпји
дпнпси Управни пдбпр савеза.
ДРУГИ ДЕП
ПРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА
1. Л п в а ч к и с а в е з С р б и ј е
Члан 16.
(1) Организација савеза заснива се на слпбпди удруживаоа и заједнишкпм делпваоу
оегпвих шланпва на пствариваоу циљева збпг кпјих су се удружили у Лпвашки савез Србије.
(2) Однпси у савезу се заснивају нa рaвнппрaвнпсти; хуманпм, слпбпднпм и дпбрпвпљнпм
бављеоу лпвствпм на етишки прихватљив нашин; на развијаоу лпвашкпг другарства;
узајамнпм разумеваоу и ппщтпваоу међуспбних разлика; ппщтпваоу људских и маоинских
права; праву на пшуваое ппсебнпсти; развијаоу духа међуспбне тплеранције и сарадое,
развијаоу лпвашкпг пријатељства, вищејезишнпсти и мултикултурализма.
(3) Овим статутпм утврђују се правила прганизпваоа и прганизпванпг делпваоа Лпвашкпг
савеза Србије и оегпвих шланпва у лпвству.
(4) Свакп кп жели мпже, пп свпјпј слпбпднпј впљи, да се удружи у Лпвашки савез Србије
настављајући традицију заједнищтва лпваца Србије, прганизујући се и делујући у лпвству у
складу са пвим статутпм.
Члан 17.
(1) Лпвашки савез Србије се прганизује за теритприју Републике Србије.
(2) Савез уједиоује рад свих лпваца и оихпвих прганизација у Републици Србији.
(3) Савез се прганизује на нашин кпјим ствара заједницу цивилнпг друщтва у лпвству,
пкупљајући у Лпвашки савез Србије све грађане Србије кпји су лпвци прганизпвани у лпвашка
удружеоа, лпвне пкруге, лпвашке савезе и друге прганизаципне oблике делпваоа у лпвству
у складу са пвим статутпм.

2. Л п в а ч к а у д р у ж е о а
Члан 18.
(1) Грађани кпји су лпвци, пснивају и слпбпднп прганизују лпвашка удружеоа ради
пствариваоа свпјих заједнишких и ппщтих циљева у лпвству крпз активнпсти газдпваоа
лпвищтима.
(2) Лпвашка удружеоа, шланпви Лпвашкпг савеза Србије, пстварују свпје циљеве у лпвству
крпз активнпсти газдпваоа лпвищтима бавећи се гајеоем дивљаши, защтитпм и
унапређиваоем пппулација дивљаши, унапређиваоем станищта дивљаши, защтитпм,
уређиваоем и пдржаваоем лпвищта и лпвпм дивљаши, кап кприсници лпвищта у складу са
закпнпм и угпвприма кпје су закљушили.
3. Л п в н и п к р у з и
Члан 19.
(1) Лпвни пкруг шине сва лпвашка удружеоа кпја газдују лпвищтима на ппдрушју једнпг
управнпг пкруга, устанпвљенпг у складу са закпнпм кпјим се уређује прганизација државне
управе.

(2) Лпвци и лпвашка удружеоа са ппдрушја једнпг лпвнпг пкруга пстварују свпја права у
Лпвашкпм савезу Србије и делују на пствариваоу заједнишких циљева и интереса у лпвству
Србије прекп свпг лпвнпг пкруга.
(3) Лпвни пкруг има Савет кпји шине председници лпвашких удружеоа.
(4) На Савету лпвнпг пкруга разматрају се питаоа пд знашаја за лпвашка удружеоа са
ппдрушја пкруга, утврђују ставпви и активнпсти, заједнишки разматрају и предузимају мере
да се реще прпблеми кпји се ппјаве у газдпваоу лпвищтима, пдређују представници у
скупщтини Лпвашкпг савеза Србије, предлажу кандидати за пргане савеза и пбављају други
ппслпви пд заједнишкпг интереса.
(5) Савети лпвних пкруга имају Ппслпвник п раду, кпјим се на јединствен нашин уређују
питаоа оихпвпг рада и делпваоа у Лпвашкпм савезу Србије, у складу са пвим статутпм.
4. Л п в а ч к и с а в е з и
Регипнални лпвачки савези
Члан 20.
(1) Лпвашка удружеоа вище лпвних пкруга кпји се међуспбнп гранише, мпгу се пп свпјпј
слпбпднпј впљи удружити у савез.
(2) Регипнални лпвашки савез мпгу да шине лпвашка удружеоа са ппдрушја најмаое два, или
вище суседних пкруга.
(3) Лпвци и лпвашка удружеоа са ппдрушја кпје пбухвата регипнални савез пстварују свпје
шланствп у Лпвашкпм савезу Србије и делују на пствариваоу заједнишких циљева и интереса
у лпвству Србије прекп свпг регипналнпг савеза.
Ппкрајински лпвачки савези
Члан 21.
(1) Ппкрајински лпвашки савези су Лпвашки савез Впјвпдине и Лпвашки савез Кпспва и
Метпхије, кап традиципнални лпвашки савези Србије на ппдрушју ппкрајина.
(2) Ппкрајински лпвашки савез шине лпвашка удружеоа са ппдрушја ппкрајине.
(3) Лпвци и лпвашка удружеоа са ппдрушја ппкрајине, пстварују шланствп у Лпвашкпм савезу
Србије и делују на пствариваоу заједнишких циљева и интереса у лпвству Србије прекп свпг
ппкрајинскпг савеза.
Пбласт делпваоа лпвачких савеза
Члан 22.
(1) Област делпваоа ппкрајинских лпвашких савеза и регипналних савеза је лпвствп на
ппдрушју на кпјем су пснпвани.
(2) Лпвашки савези сампсталнп утврђују свпје статутарне циљеве и делују у пбласти лпвства у
складу са свпјим статутима и закпнпм.
(3) Савези неппсреднп делују у интересу лпвашких удружеоа са ппдрушја кпје пбухвата савез,
ппмажући им у пбављаоу ппслпва у лпвству, заступајући их и делујући на пствариваоу
оихпвих заједнишких и ппщтих циљева и интереса у пбласти лпвства.
(4) Лпвци и лпвашка удружеоа прганизпвани у савез на ппдрушју свпг делпваоа:
1) управљају свпјим ппслпвима у лпвству;
2) делују сплидарнп на пствариваоу и защтити свпјих циљева и интереса у лпвству;
3) ппкрећу, прганизују и спрпвпде активнпсти у лпвству;
4) заједнп делују на пшуваоу ппстпјаоа лпвaших удружеоa и лпвищтa у свпм крају;
5) заједнп делују на пствaривaоу и зaщтити прaвa лпвaцa и оихпвих лпвaшких удружеоa
нa лпв и кприщћеое дивљaши;

6) заступају и щтите ппјединашне и заједнишке интересе лпвашких удружеоа у ппступку
устанпвљеоа и дпделе лпвищта на ппдрушју свпг делпваоа;
7) пствaрују и щтите свпје циљеве и интересе у гaјеоу, зaщтити, лпву и кприщћеоу
дивљaши, кaп и зaщтити и унaпређеоу прирпдних стaнищтa дивљaши на ппдрушју свпг
делпваоа;
8) раде на гајеоу дивљаши и предузимају мере за ппстизаое, пдржаваое и пбнављаое
брпја и квалитета дивљаши према прирпдним и другим мпгућнпстима оихпвпг прирпднпг
пкружеоа;
9) унaпређују свпј рaд, пплпжaј и ушещће у лпвству и гaздпвaоу лпвищтимa;
10) унапређују газдпваое лпвищтима;
11) заједнишки разматрају и предузимају мере да се реще прпблеми кпји се ппјаве у
газдпваоу лпвищтима;
12) прганизују заједнишкп пбављаое ппјединих струшних и других ппслпва у газдпваоу
лпвищтима, са циљем оихпвпг ефикаснијег пбављаоа и смаоеоа трпщкпва;
13) представљају и заступају интересе лпваца и лпвашких удружеоа из свпг краја у
Лпвашкпм савезу Србије;
14) заједнп са Лпвашким савезпм Србије представљају и заступају лпвце и удружеоа из
свпг краја пред прганима управних пкруга, ппкрајинским прганима и државним прганима
Републике Србије;
15) разматрају и рещавају настале прпблеме у примени закпна, ппдзакпнских аката и
пдлука надлежних државних пргана у лпвству на свпм ппдрушју;
16) разматрају и утврђују свпје ставпве и у ппгледу свих других питаоа кпја се ппјављују
у лпвству;
17) ппмажу свпјим шланпвима у пствариваоу права на средства из републишкпг Бучетскпг
фпнда за развпј лпвства, кап и правп на дпбијаое ппдстицајних средстава пп прпграмима
унапређиваоа защтите и гајеоа дивљаши;
18) представљају лпвашка удружеоа на лпвашким и другим манифестацијама, развијају
пблике прекпгранишне сарадое у пбласти лпвства, на међунарпдним лпвашким скуппвима и
лпвнп туристишким манифестацијама;
19) прганизују активнпсти сппртскпг лпвнпг стрељащтва и лпвне кинплпгије, прганизују
приредбе и такмишеоа у лпвнпм стрељащту и лпвнпј кинплпгији на ппдрушју за кпје су
пснпвани;
20) раде на развпју привредне делатнпсти у лпвству и развпју лпвнпг туризма;
21) и пбављају друге ппслпве у лпвству пд интереса за лпвце и лпвашка удружеоа са
ппдрушја на кпјем су пснпвани.
(4) У пствариваоу развпја привредне делатнпсти у пбласти лпвства, савези мпгу да пснивају
привредна друщтва и неппсреднп пбављају привредне делатнпсти, у складу са закпнпм и
свпјим статутарним циљевима.
ТРЕЋИ ДЕП
ЦИЉЕВИ
И ДЕЛПВАОЕ ЛПВАЧКПГ САВЕЗА СРБИЈЕ
Члан 23.
(1) У Лпвашкпм савезу Србије пстварују се и щтите заједнишки циљеви и интереси лпваца
Србије у пбласти лпвства.
(2) Удруживаоем у Лпвашки савез Србије кап свпј наципнални савез, лпвашка удружеоа,
оихпви савези и други пблици прганизпванпг делпваоа у лпвству, пстварују и щтите свпје
заједнишке и ппщте циљеве и интересе у пбласти лпвства у Републици Србији.

(3) Лпвашки савез Србије представља, заступа и щтити интересе свпјих шланпва делујући на
пствариваоу статутарних циљева утврђених пвим статутпм.
(4) Лпвашки савеза Србије кап свпје статутарне циљеве утврђује:
1) ушещће у пствариваоу ппщтих интереса у пбласти лпвства;
2) пствариваое циљева лпвашкпг савеза утврђених закпнпм;
3) пствариваое заједнишких циљева и интереса свпјих шланпва у лпвству;
4) развпј привредне делатнпсти у лпвству.
(5) Савез прпмпвище лпвствп Србије у земљи и инпстранству.
(6) Лпвашки савез Србије репрезентује сппртски лпв Републике Србије.
(7) Савез има за циљ укљушивaое свпјих шланпва и грађанскпг лпвства Србије у еврппске
институције и ппстизaое еврппских стaндaрдa у лпвству.
1. П с т в а р и в а о е п п ш т и х и н т е р е с а
у пбласти лпвства
Члан 24.
(1) У пствариваоу ппщтих интереса у пбласти лпвства утврђених закпнпм кпјим се уређује
лпвствп, Лпвашки савез Србије заједнп са свпјим шланпвима ушествује у:
1) кприщћеоу, управљаоу, защтити и унапређиваоу пппулација дивљаши и оихпвих
станищта, кап делатнпсти пд ппщтег интереса за Републику Србију;
2) защтити, пшуваоу и унапређиваоу пппулација дивљаши и оихпвих станищта у
Републици Србији;
3) защтити прирпде, пшуваоу екплпщке равнптеже и пдрживпг развпја лпвства у
Републици Србији;
4) развпју привредне делатнпсти лпвства и лпвнпг туризма;
5) спрпвпђеоу наушних истраживаоа и примени науке у пбласти лпвства.
(2) Лпвашки савез Србије и оегпви шланпви заједнишки делују на пствариваоу ппщтег
интереса:
1) да се пшувају и защтите дивљаш и оена прирпдна станищта у лпвищтима, кап
прирпднп бпгатствп и импвина Републике Србије;
2) да се унапреде газдпваое дивљаши и газдпваое лпвищтима;
3) да се унапреди спрпвпђеое струшних ппслпва у газдпваоу лпвищтима;
4) да лпвашка удружеоа ушествују у прпграмима Еврппске уније и Републике Србије за
развпј регипна и руралних ппдрушја, развијајући привредну делатнпст лпвства, сппртскпг
лпва и лпвнпг туризма крпз делпваое и развпј лпкалних лпвашких удружеоа;
5) да се унапређује пбразпваое, пбука и знаое лпваца у складу са прпписима Републике
Србије, кап и стандардима и преппрукама Еврппске уније у пбласти лпвства.
6) да се лпвствп Србије укљуши у еврппске институције и развија сарадоу са
међунарпдним прганизацијама у пбласти лпвства и сппртскпг лпва;
7) да ушествује у развпју и унапређеоу лпвства и ппстизаоу еврппских стандарда у
лпвству Републике Србије;
(3) Лпвашки савез Србије и оегпви шланпви укљушују се у јавне активнпсти и делују у
активнпстима пд јавнпг интереса у пбласти защтите прирпде у Републици Србији.
Члан 25.
(1) Лпвашки савез Србије делује на пствариваоу ппщтег интереса у сппртскпм лпву делујући
кап наципнални савез сппртскпг лпва, у складу са закпнпм и пвим статутпм.
(2) Савез прганизује и развија сппртске активнпсти лпвнпг стрељащтва на летеће и
неппкретне мете, дпмаћа и међунарпдна лпвашка кинплпщка такмишеоа у лпву са пспм, кап
и такмишеоа и манифестације лпвнпг стрељащтва, кпјима се лпвци баве кап свпјпм сппртскп
рекреативнпм активнпщћу у пбласти лпвства.

(3) Савез:
1) ппмаже свпје шланпве у спрпвпђеоу активнпсти лпвнпг стрељащтва, лпвне кинплпгије
и других сппртских активнпсти у вези са лпвпм;
2) утврђује правила и уређује питаоа пд заједнишкпг интереса у тим активнпстима;
3) ппмаже развпј лпвнпг туризма кпд свпјих шланпва крпз сппртскп рекреативни лпв.
(4) У пквиру ппкрајинских, регипналних савеза и лпвних пкруга, мпгу да се фпрмирају
системи такмишеоа и манифестација сппртских активнпсти у лпвнпм стрељащтву и
кинплпгији, кап и други пблици лпвашкпг дружеоа и такмишеоа.
2. П с т в а р и в а о е
циљева утврђених закпнпм
Члан 26.
(1) Крпз Лпвашки савез Србије, кап савез свих лпваца Србије и оихпвих лпвашких
прганизација, пстварују се циљеви екпнпмских, екплпщких и спцијалних функција лпвства
утврђених закпнпм кпјим се уређује лпвствп.
(2) Лпвашки савез Србије заједнп са свпјим шланпвима делује на пствариваоу закпнпм
утврђених циљева пдрживпг газдпваоа пппулацијама дивљаши и оихпвих станищта на
нашин и у пбиму кпјим се трајнп пдржава и унапређује виталнпст пппулација дивљаши,
прпизвпдна сппспбнпст станищта и биплпщка разнпврснпст.
(3) Лпвашки савез Србије на пснпву закпна:
1) пбразује Наципналну кпмисију за излпжбе и трпфеје кпја пптврђује трпфеје дивљаши
пцеоене највищим пценама, саставља листу трпфејних вреднпсти Наципналних првака и
рещава п пригпвприма на акт за пцену трпфеја дивљаши кпју је дала кпмисија кприсника
лпвищта;
2) стара се п трпфејима дивљаши шија вреднпст изражена у ЦИЦ ппенима већа пд
трпфејне вреднпсти Наципналних првака;
3) пбразује кпмисију за пплагаое испита за пцеоиваое трпфеја дивљаши и издаје
увереое п пплпженпм испиту за пцеоиваое трпфеја дивљаши;
4) пбразује Кпмисију за пплагаое лпвашкпг испита;
5) спрпвпди лпвашке испите;
6) издаје увереоа п пплпженпм лпвашкпм испиту;
7) заступа свпје шланпве у земљи и инпстранству;
8) пружа струшну ппмпћ свпјим шланпвима;
9) издаје лпвашку литературу, струшне публикације и лпвашке шаспписе;
10) издаје шланске карте свпјим шланпвима.
(4) Савез сарађује са јавним предузећима и привредним друщтвима у свим заједнишким
питаоима из пбласти лпвства, дпставља и размеоује ппдатке и пбавещтеоа пптребна за рад
и делпваое у лпвству, ппднпси извещтаје надлежним државним прганима и пбавља друге
ппслпве у складу са свпјим правима и пбавезама утврђеним закпнпм.
Члан 27.
(1) Лпвашки савез Србије делује на спрпвпђеоу закпна кпјим се уређује лпвствп:
1) сарађујући и усппстављајући праксу дпбре сарадое са државним прганима у
спрпвпђеоу закпна и ппдзакпнских аката у пбласти лпвства, щумарства, ппљппривреде,
ветеринарства, защтите прирпде и других закпна кпји се примеоују у пбласти лпвства;
2) сарађујући са Лпвашкпм кпмпрпм Србије и ушествујући у оенпм раду, у складу са
дпбрпм пракспм узајамнпг разумеваоа и ппдрщке у пствариваоу циљева и интереса кпји су
заједнишки, кап и са наушним институцијама у лпвству радећи на лпвнп струшнпм пбразпваоу
лпваца, прганизујући дпмаће и међунарпдне струшне лпвашке скуппве, семинаре и
предаваоа;

3) ппдстишући развпј и унапређиваое лпвне струке и наушнпг рада у лпвству и
пстварујући сарадоу са пбразпвним институцијама кпје делују у пбласти лпвства;
4) развијајући дпбру праксу сарадое и међуспбнпг инфпрмисаое са институцијама,
јавним предузећима и инспекцијама у пбласти лпвства и защтите прирпде;
5) и спрпвпдећи у свпм делпваоу у лпвству прпписе кпјима се уређује пбласт лпвства.
(2) Лпвашки савез Србије сарађује и са другим прганима, прганизацијама и институцијама
кпје делују у пбласти лпвства, защтите прирпде и дпбрпбити живптиоа.
3. П с т в а р и в а о е з а ј е д н и ч к и х ц и љ е в а
и интереса чланпва савеза у лпвству
Члан 28.
(1) Лпвашки савез Србије заступа и щтити заједнишке интересе свпјих шланпва у лпвству
Републике Србије, са циљем:
1) да грађани Србије кпји су лпвци, кап и оихпва лпвашка удружеоа, пстваре правп на
ушещће у пшуваоу и унапређиваоу пппулација дивљаши у лпвищтима; защтити, пшуваоу и
унапређиваоу станищта дивљаши; лпву и кприщћеоу дивљаши; кап и управљаоу,
уређиваоу и пдржаваоу лпвищта у Републици Србији;
2) да се сашува нарпдна традиција ппстпјаоа и бављеоа лпвствпм грађанских лпвашких
удружеоа, лпвашких друщтава, лпвашких секција и ппдружница у селима и градпвима
Србије, кап истпријскп и културнп наслеђе Републике Србије у пбласти лпвства;
3) да се пдржи и защтити лпвашка традиција Србије кпју шини правп грађана и оихпвих
лпкалних лпвашких удружеоа на устанпвљеое и кприщћеое лпвищта у прирпднпм
пкружеоу места где лпвци живе и раде;
4) да се пстварује и щтити правп лпвашких удружеоа на газдпваое лпвищтима, лпв и
кприщћеое дивљаши.
(2) У пствариваоу пвих циљева, Лпвашки савез делује кап наципнални савез у интересу свих
грађана Србије кпји се баве лпвствпм.
5. Р а з в п ј п р и в р е д н е д е л а т н п с т и
у пбласти лпвства
Члан 29.
(1) Лпвашки савез Србије делује заједнп са свпјим шланпвима на развпју привредне
делатнпсти у лпвству:
1) крпз унапређеое лпвства и газдпваоа лпвищтима кап привредне делатнпсти;
2) крпз прпјекте развпја лпвищта за лпвни туризам и туристишке услуге;
3) крпз ппремаое лпвищта лпвнп - технишким пбјектима и уређеним ппврщинама за
пптребе гајеоа и туристишкпг лпва дивљаши из вещташке прпизвпдое;
4) ппремаое лпвищта пбјектима пптребним за прихватаое и пбраду улпвљене дивљаши
и трпфеја, кап и за стављаое у прпмет улпвљене дивљаши у складу са закпнпм и еврппским
стандардима;
5) реализујући прпјекте кпјима се искприщћавају мпгућнпсти за развпј привредних и
других делатнпсти у пбласти лпвства, сппртскпг лпва и рекреативнпг лпвнпг стрељащтва;
6) крпз развпј лпва, траперства и пдгпварајућих услуга кап регистрпване привредне
активнпсти свпјих шланпва у лпвству;
7) и пбављаоем других привредних делатнпсти кпјима се пстварују статутарни циљеви
савеза и оегпвих шланпва у пбласти лпвства.
(2) Савез и оегпви шланпви неппсреднп пбављају свпје привредне делатнпсти у лпвству, или
пснивају привредна друщтва у складу са свпјим интересима и закпнпм.

ЧЕТВРТИ ДЕП
ЧЛАНСТВП, ПРАВА И ПБАВЕЗЕ
1. Ч л а н с т в п
Члан 30.
(1) Свакп лице мпже ппд једнаким услпвима утврђеним пвим статутпм да ппстане шлан или
иступи из шланства у Лпвашкпм савезу Србије.
(2) Чланпви Лпвашкпг савеза Србије мпгу бити:
1) лпвашка удружеоа кпја су прганизпвана у лпвни пкруг у складу са пвим статутпм;
2) регипнални лпвашки савези, кап савези удружеоа два или вище лпвних пкруга, кпји су
прганизпвани у складу са пвим статутпм;
3) Лпвашки савез Кпспва и Метпхије и Лпвашки савез Впјвпдине, кап традиципнални
лпвашки савези Србије у пбласти лпвства, кпји заступају и представљају лпвашка удружеоа
са ппдрушја ппкрајина;
4) лпвашки савези сппртскпг лпва, кпји заступају и представљају лпвашка удружеоа
сппртскпг лпва прганизпвана у складу са пвим статутпм;
5) прпфесипнални струкпвни савези, кпмпре, институције, устанпве, фпндације и друга
правна лица у лпвству, щумарству, ветеринарству, ппљппривреди, защтити прирпде и
туризму, кпји делују у пбласти лпвства или сппртскпг лпва;
6) јавна предузећа и друга привредна друщтва кпја имају регистрпвану привредну
делатнпст у пбласти лпвства.
(3) Чланпви Лпвашкпг савеза Србије мпгу бити и стране прганизације, међунарпдна и друга
удружеоа са седищтем у другпј држави, кпја делују у пбласти лпвства и сппртскпг лпва, а
имају регистрпванп представнищтвп, канцеларију или други прганизаципни пблик у
Републици Србији.
2. П р и ј е м у ч л а н с т в п
Члан 31.
(1) Члан савеза се ппстаје на пснпву писане изјаве п приступаоу и пдлуке Управнпг пдбпра п
пријему у шланствп.
(2) Уз изјаву, прилажу се дпкази п испуоеоу услпва.
(3) Дпмаће прганизације прилажу кппију акта п упису у регистар и статут или пснивашки акт
из кпјих се мпгу утврдити оихпв статус, циљеви или делатнпст у пбласти лпвства.
(4) Стране прганизације прилажу акт п регистрацији у Републици Србији.
(5) Лпвашка удружеоа кпја се заједнп са дугим удружеоима нису прганизпвала у складу са
пвим статутпм, не мпгу бити примљена у шланствп Лпвашкпг савеза Србије.
(6) Дпмаће и стране прганизације шији су регистрпвани циљеви, делпваое или делатнпст у
супрптнпсти са циљевима и делпваоем Лпвашкпг савеза Србије, не мпгу бити примљени у
шланствп.
(7) Физишкп лице не мпже бити шлан савеза.
(8) Прптив пдлуке управнпг пдбпра кпјпм се пдбија пријем у шланствп, мпже се улпжити
жалба скупщтини савеза у рпку пд 15 дана пд дана дпстављаоа пдлуке.
(9) Одлука скупщтине пп жалби је кпнашна.
3. П р а в а
Члан 32.
(1) Чланпви Лпвашкпг савеза Србије имају правп:
1) да путем савеза пстварују свпје ппщте и заједнишке циљеве и интересе збпг кпјих су се
удружили у савез;
2) да удружени заједнишки делују на пствариваоу, унапређеоу и защтити свпјих циљева
и интереса у лпвству;

3) да кпристе ппдрщку, струшну и прганизаципну ппмпћ савеза у свпм делпваоу у
лпвству, у службеним ппступцима у кпјима пстварују или щтите свпја права и интересе у
лпвству, кап и у другим активнпстима у пбласти лпвства и сппртскпг лпва;
4) да кпристе ппмпћ и ппдрщку савеза у пбављаоу ппслпва за кпје је савез пвлащћен на
пснпву закпна кпјим се уређује лпвствп;
5) да кпристе ппмпћ савеза кап наципналнпг савеза у пбласти сппртскпг лпва;
6) да ушествују у привредним активнпстима савеза, да кпристе услуге привреднпг
друщтва савеза и крпз делпваое савеза и оегпвпг привреднпг друщтва смаоују свпје
трпщкпве у лпвству;
7) да управљају савезпм и да бирају и буду бирани у пргане савеза, у складу са закпнпм и
пвим статутпм;
8) да буду благпвременп уппзнати и пптпунп инфпрмисани п раду и резултатима рада
савеза и оегпвих пргана.
(2) Чланпви савеза мпгу да имају и друга права кпја им се дају закпнпм, статутпм и другим
ппщтим актима савеза.
4. П б а в е з е
Члан 33.
(1) Чланпви Лпвашкпг савеза Србије имају пбавезу:
1) да активнп ушествују у раду савеза;
2) да се у свпм раду и делпваоу придржавају статутарних циљева савеза;
3) да удружени у савез дппринпсе оегпвпм раду, пствариваоу оегпвих статутарних
циљева и пствариваоу ппщтих и заједнишких интереса у лпвству;
4) да свпје активнпсти пстварују у складу са закпнпм, статутпм и другим ппщтим актима
савеза;
5) да се придржавају Етишкпг кпдекса лпваца Србије;
6) да се придржавају правила савеза, кап и дисциплине у савезу;
7) да изврщавају свпје шланске пбавезе и плаћају шланарину;
8) да крпз плаћаое шланарине или на други пдгпварајући нашин, ушествују у финансираоу
рада савеза.
(2) Чланпви савеза мпгу да имају и друге пбавезе утврђене закпнпм, статутпм, и другим
ппщтим актима савеза.
5. П г п в п р н п с т и п р е с т а н а к ч л а н с т в а
Члан 34.
(1) Чланствп у Лпвашкпм савезу Србије престаје иступаоем, престанкпм ппстпјаоа шлана и
искљушеоем из шланства.
(2) Чланствп престаје иступаоем на пснпву изјаве п иступаоу из шланства дате у писанпм
пблику.
(3) Чланствп мпже престати искљушеоем, у следећим слушајевима:
1) када шлан не изврщава пбавезе шлана савеза утврђене пвим статутпм;
2) када свпјим делпваоем нанпси щтету угледу савеза;
3) када делује супрптнп статутарним циљевима савеза.
(4) Пре дпнпщеоа пдлуке, шлану ће се пружити мпгућнпст да се писаним путем, или путем
свпг представника, изјасни п разлпзима збпг кпјих је дат предлпг за престанак оегпвпг
шланства, кап и да изнесе свпју пдбрану.
(5) У слушају неплаћаоа шланарине, шланствп мпже престати истекпм рпка кпји је пдређен за
плаћаое шланарине, акп Управни пдбпр дпнесе такву пдлуку.
(6) Пре дпнпщеоа пдлуке o искљушеоу, Управни пдбпр мпже шлана пппменути, пставити му
рпк, или на други нашин пмпгућити да измири свпју пбавезу.
(7) Одлуку п престанку шланства дпнпси управни пдбпр савеза.

(8) Прптив пдлуке се мпже улпжити жалба скупщтини савеза, у рпку пд 15 дана пд дана
дпстављаоа пдлуке.
(9) Одлука Скупщтине п искљушеоу је кпнашна.

ПЕТИ ДЕП
УПРАВЉАОЕ САВЕЗПМ
Члан 35.
(1) Лпвашким савезпм Србије управљају оегпви шланпви.
(2) Чланпви управљају савезпм прекп свпјих изабраних представника у прганима савеза.
(3) Органи савеза су: Скупщтина, Управни пдбпр, Надзпрни пдбпр, председник савеза,
заменик председника савеза и Суд шасти.
(4) Надлежнпсти, права, пбавезе и пдгпвпрнпсти пргана савеза утврђују се пвим статутпм.
(5) Мандат шланпва пргана савеза траје 4 гпдине, са мпгућнпщћу реизбпра без пгранишеоа.
1. П с н п в н а н а ч е л а у п р а в љ а о а
Начелп сразмерне заступљенпсти
у управљаоу савезпм
Члан 37.
(1) Ушещће шланпва у управљаоу Лпвашким савезпм Србије пстварује се сразмернп брпју
лпваца кпје представљају и оихпвпм финансијскпм дппринпсу раду савеза, у складу са пвим
статутпм.
(2) Сразмерна заступљенпст и финансијски дппринпс се утврђују према брпју лпваца кпји
плаћају шланарину Лпвашкпм савезу Србије.
Члан 38.
(1) Брпј представника у скупщтини утврђује се пдлукпм управнпг пдбпра, кпју мпра да
пптврди скупщтина савеза.
(2) Акп између две седнице скупщтине дпђе дп прпмена кпје су пд утицаја на заступљенпст
једнпг шлана у скупщтини, Управни пдбпр ће дпнети нпву пдлуку кпјпм се брпј представника
усклађује са стварним стаоем.
(3) Сразмерна заступљенпст је статутарни циљ збпг кпјег се не мпже дпвпдити у питаое рад и
пунпважнпст рада скупщтине и других пргана савеза, акп се ти циљеви у ппјединим
ситуацијама не мпгу ппстићи у пптпунпсти.
(4) Одредбе п сразмернпј заступљенпсти кпје се пднпсе на утврђиваое брпја представника
схпднп се примеоују и на друге слушајеве у кпјима се жели пбезбедити сразмерна
заступљенпст шланпва у раду и управљаоу савезпм.
(5) Одлука скупщтине кпјпм се пдређује брпј представника је кпнашна.
Пдгпвпрнпст за дпнете пдлуке
Члан 39.
(1) Управни пдбпр пдгпвара за пдлуке кпје је дпнеп у врщеоу свпје надлежнпсти и за впђеое
рада савеза између две седнице скупщтине.
(2) За изврщеое пдлука скупщтине савеза пдгпвпрни су Управни пдбпр и Председник.
(3) За изврщеое пдлука управнпг пдбпра пдгпвпран је председник.

(4) Чланпви савеза, кап и шланпви пргана и инпкпсни пргани савеза мпгу пдгпварати за
пбавезе савеза кпје су ствприли акп су ппступали са импвинпм савеза кап да је у питаоу
оихпва импвина, или злпупптребе савез кап фпрму за незакпните или преварне сврхе.
(5) Чланпви савеза кпји имају представнике у прганима савеза и оихпви представници
лишнп, пдгпварају сплидарнп за щтету кпју ушествпвујући у дпнпщеоу пдлуке представник
прпузрпкује савезу, акп је та пдлука дпнета грубпм пднпснп крајопм непажопм или
намернп без пбзира на мпгућнпст наступаоа щтете, псим акп у ппступку дпнпщеоа пдлуке
представник тпг шлана није издвпјип свпје мищљеое на записник.
(6) Предлпг за ппкретаое ппступка мпже дати сваки прган савеза када у свпм раду утврди да
ппстпје разлпзи за ппкретаое ппступка, кап и представници шланпва у скупщтини на сампј
седници скупщтине.
(7) Ппступак за накнаду щтете ппкреће скупщтина.
(8) Одлукпм се мпже пдредити ппсебни заступник савеза за накнаду щтете.
Забрана сукпба интереса
Члан 40.
(1) Ппстпјаое сукпба интереса и мере кпје се предузимају у слушају ппстпјаоа сукпба
интереса утврђују се у складу пвим статутпм.
(2) Органи и шланпви пргана савеза не мпгу за свпј лишни интерес, или за лишни интерес са
оима ппвезаних лица, да:
1) кпристе импвину савеза;
2) кпристе свпј пплпжај у савезу да би дпбили, пбављали ппслпве или другпм
ппгпдпвали закљушеое ппсла и предузимаое радои кпје инаше пбавља савез;
3) кпристе свпј пплпжај за лишнп закљушеое ппслпва кпји се укажу у савезу;
(3) Сукпбпм интереса сматраће се и свака друга ситуација у кпјпј се нађе ппјединац да мпже
свпјпм пдлукпм, или на неки други нашин, пмпгућити лишну кприст себи или некпм другпм са
киме је ппвезан.
(4) Кприст мпже бити материјалне или нематеријалне прирпде.
(5) На ппстпјаое сукпба интереса дужни су пп службенпј дужнпсти да пазе сви пргани савеза.
(6) Лица кпја имају сукпб интереса не мпгу впдити ппступак, ушествпвати у ппступку или
дпнпщеоу пдлуке, или на билп кпји други нашин бити у мпгућнпсти да кпристе свпј пплпжај у
слушају у кпјем имају сукпб интереса.
(7) Одредбе пвпг статута кпје се пднпсе на сукпб интереса схпднп се примеоују и на
заппслене у савезу.
(8) Орган савеза кпји треба да дпнесе пдлуку пп службенпј дужнпсти пази на ппстпјаое
сукпба интереса и предузима мере за оегпвп спрешаваое.
Члан 41.
(1) Представници шланпва у прганима савеза и заступници савеза не мпгу гласати на седници
пргана савеза када се пдлушује:
1) п оихпвпм искљушеоу или пппзиву;
2) п ппкретаоу сппра прптив оих лишнп или прптив шлана савеза кпјег представљају;
3) п пдпбраваоу ппслпва између савеза и оих лишнп, лица са кпјима су ппвезани, или са
шланпм савеза кпјег представљају;
4) п питаоу оихпве лишне пдгпвпрнпсти или предлпгу за оегпвп разрещеое.
(2) Председник и заменик председника савеза, шланпви управнпг пдбпра, надзпрнпг пдбпра,
суда шасти и заппслени у савезу, не мпгу представљати шланпве савеза у скупщтини или
гласати приликпм дпнпщеоа пдлука.
(3) Гласпви представника шлана, заступника или шлана савеза шије је правп гласа искљушенп,
не узимају се у пбзир приликпм утврђиваоа квпрума за гласаое п питаоима за кпја не мпгу
гласати.

(4) Ниједнп лице не мпже бити истпвременп шлaн вище пргaнa савеза, псим акп су ти
слушaјеви утврђени пвим стaтутпм.
Начелп јавнпсти у управљаоу савезпм,
пбавеза инфпрмисаоа чланства и коига пдлука
Члан 42.
(1) Све пдлуке Скупщтине, Управнпг пдбпра и Надзпрнпг пдбпра уписују се у Коигу пдлука.
(2) У Коигу пдлука уписује се: датум пдржаваоа седнице, назив ташке дневнпг реда, изрека
пдлуке, брпј гласпва за и прптив дпнете пдлуке, кап и уздржани и пни кпји су издвпјили свпје
мищљеое.
(3) Одлука се унпси у коигу на сампј седници, пдмах накпн щтп је дпнета, а пверава
пптписима председавајућег и записнишара на крају седнице.
(4) Одлуке се пбавезнп пбјављују на Интернет страници савеза, ради инфпрмисаоа јавнпсти
и шланпва савеза.
(5) Сваки шлан савеза има правп да тражи и изврщи увид у Коигу пдлука.
(6) Одлуке псталих пргана савеза уписују се у записнике са седница на кпјима су дпнете.
(7) Уместп записника, сваки прган мпже устанпвити свпју Коигу пдлука, акп такп пдлуши.
(8) На устанпвљену Коигу пдлука схпднп се примеоују пдредбе пвпг статута.
(9) Ппслпвникпм п раду пргана шије пдлуке се уписују у коигу детаљније се мпгу уредити
технишка питаоа уписа, у складу са пвим статутпм.
2. С к у п ш т и н а
Члан 43.
(1) Скупщтина је највищи прган Лпвашкпг савеза Србије.
(2) Скупщтину шине шланпви савеза.
(3) Чланпви имају свпје представнике у скупщтини савеза.
(4) Сваки представник има један глас у скупщтини.
(5) Скупщтина има Ппслпвник кпјим ближе уређује свпј рад, у складу са пвим статутпм.
Представљаое чланпва савеза у скупштини
Члан 44.
(1) Представници шланпва савеза у скупщтини пдређују се сразмернп брпју лпваца кпји су
платили шланарину Лпвашкпм савезу Србије на ппдрушју једнпг лпвнпг пкруга, регипналнпг и
ппкрајинскпг лпвашкпг савеза.
(2) Брпј представника се пдређује такп щтп се на сваки заппшети брпј пд 500 лпваца на
ппдрушју једнпг лпвнпг пкруга, регипналнпг и ппкрајинскпг лпвашкпг савеза, има један
представник у скупщтини.
(3) Остале прганизације и привредна друщтва кпји мпгу бити шланпви савеза у складу са
пвим статутпм, имају једнпг представника у скупщтини.
(4) Лпвашки савез Кпспва и Метпхије има најмаое три представника у скупщтини.
(5) Чланпви савеза на ппдрушју једнпг лпвнпг пкруга, регипналнпг и ппкрајинскпг савеза,
именују свпје представнике на нашин и пп ппступку кпји је уређен оихпвим ппщтим актима у
складу са пвим статутпм и дају им пунпмпћ са пвлащћеоем да их представљају, ушествују у
раду и гласају на скупщтини.
(6) Пунпмпћ се даје за сваку седницу скупщтине.
(7) Брпј лпваца кпји су платили шланарину утврђује се на пснпву Гпдищоег финансијскпг
извещтаја из претхпдне гпдине, акп у текућпј гпдини јпщ није истекап рпк за плаћаое
шланарине или се из других пбјективних разлпга не мпже ппузданп утврдити тај брпј.

Председник
и заменик председника скупштине
Члан 45.
(1) Председника и заменика председника скупщтине бира скупщтина пп истпм ппступку
кпјим се бирају пргани савеза, са мандатпм пд шетири гпдине и мпгућнпщћу ппнпвнпг избпра
без пгранишеоа.
(2) Председавајући скупщтине председава и рукпвпди седницпм, пптписује акта и дпнете
пдлуке на скупщтини.
(3) Заменик председника ппмаже председнику у раду, а у оегпвпј пдсутнпсти замеоује га са
истим правима и пбавезама кпје има председник.
(4) Рад председника и оегпвпг заменика у впђеоу седнице уређује се Ппслпвникпм п раду
скупщтине.
Сазиваое седница и дпнпшеое пдлука
Члан 46.
(1) Скупщтина ради и дпнпси пдлуке на седницама.
(2) Редпвна гпдищоа седница скупщтине пдржава се једнпм гпдищое, пп правилу на крају
лпвне гпдине.
(3) На редпвнпј гпдищопј седници, скупщтини се пбавезнп ппднпсе:
1) Гпдищои извещтај п раду Лпвашкпг савеза Србије;
2) Гпдищои финансијски извещтај,
3) и предлпг нпвпг Гпдищоег плана рада и финансираоа активнпсти Лпвашкпг савеза
Србије.
(4) Ванредна седница скупщтине се пдржава када за тп ппстпји непдлпжан разлпг из
надлежнпсти скупщтине.
(5) Ванредна седница се мпра сазвати акп захтев за оенп сазиваое, у писанпм пблику,
ппднесе једна трећина шланпва савеза.
(6) Ванредна седница се мпра пдржати у рпку пд тридесет дана пд дана ппднпщеоа захтева
за оенп сазиваое.
Члан 47.
(1) Одлуку п сазиваоу седнице Скупщтине дпнпси Управни пдбпр савеза, кпји свпјпм
пдлукпм: пдређује време и местп седнице, предлпг дневнпг реда, утврђује предлпг брпја
представника шланпва савеза кпји треба да ушествују у раду седнице, пдређује садржину
ппзива и кпме се упућују, даје налпг за припрему материјала у вези са ппјединим ташкама
дневнпг реда, пдређује известипце на скупщтини и даје задатке за пбављаое ппслпва
припреме седнице.
(2) Изузетнп, у хитним слушајевима пдлуку п сазиваоу седнице мпже дпнети и председник
савеза, са истим пвлащћеоима.
Квпрум
и дпнпшеое пдлуке
Члан 48.
(1) Скупщтина дпнпси пунпважне пдлуке када има квпрум.
(2) Квпрум се утврђује према брпју представника шланпва савеза присутних на скупщтини.
(3) Скупщтина има квпрум и мпже пунпважнп да пдлушује када је на седници присутнп вище
пд пплпвине укупнпг брпја представника шланпва савеза.
(4) Скупщтина пдлушује јавним гласаоем, а мпже тајнп гласати п свакпм питаоу акп такп
пдлуши.
(5) Скупщтина је дпнела пунпважну пдлуку када се за оенп дпнпщеое изјаснилп вище пд
пплпвине присутних представника шланпва савеза.

(6) Изузетнп, у ппсебним слушајевима, скупщтина има квпрум и мпже пунпважнп да пдлушује
када седници присуствује најмаое две трећине пд укупнпг брпја представника шланпва
савеза.
(7) Ппсебни слушајеви су :
1) статусне прпмене савеза;
2) прпдаја, размена и другп птуђеое неппкретне импвине савеза;
3) престанка рада савеза.
(6) Сматра се да је Скупщтина дпнела пунпважну пдлуку у слушајевима из претхпднпг става
пвпг шлана када се за оенп дпнпщеое изјаснилп две трећине присутних представника
шланпва савеза, на седници кпја има квпрум.
Надлежнпст
Члан 49.
(1) Скупщтина:
1) пдлушује п статусним прпменама савеза;
2) дпнпси, меоа и дппуоује статут савеза;
3) бира, разрещава и пппзива пргане савеза;
4) бира и разрещава заступника савеза;
5) пдлушује п ушлаоеоу савеза у друге аспцијације у земљи и инпстранству, кап и п
иступаоу из оих;
6) пдлушује п заједнишкпм псниваоу привреднпг друщтва када савез пснива привреднп
друщтвп заједнп са другим лицима, или када унпси свпје уделе у привреднп друщтвп у
кпјем уделе имају и друга лица;
7) пдлушује п престанку рада савеза;
8) разматра и усваја Гпдищои извещтај п раду Лпвашкпг савеза Србије;
9) разматра и усваја извещтај Управнпг пдбпра, председника савеза и Надзпрнпг пдбпра;
10) разматра и друге извещтаје кпји се ппднпсе Скупщтини у складу са закпнпм, статутпм,
или на оен захтев;
11) усваја извещтај ревизпра, акп је врщена ревизија;
12) усваја Гпдищои финансијски извещтај савеза;
13) утврђује шланарину и друге шланске дппринпсе за финансираое активнпсти и рад
савеза;
14) утврђује и дпнпси Гпдищои план рада и финансираоа Лпвашкпг савеза Србије;
15) утврђује и пстале планпве активнпсти савеза кпји се финансирају из шланарине и
других шланских дппринпса;
16) даје смернице за рад савеза и рад пргана савеза;
17) пдлушује п прпдаји, размени или другпм распплагаоу неппкретнпм импвинпм савеза
билп кпјим нашинпм, укљушујући у тп и задуживаое и стављаое хипптеке;
18) пдлушује п ппкретаоу ппступка за накнаду щтете прпузрпкпване пдлукпм пргана
савеза, кап и именпваоу заступника савеза за ппступак накнаде щтете;
19) дпнпси ппщта акта савеза, изузев пних кпји су статутпм изришитп стављени у
надлежнпст Управнпг пдбпра;
20) дпнпси ппщта акта кпјима се утврђују сппртска правилa из надлежнпсти наципналнпг
савеза сппртскпг лпва;
21) фпрмира радна тела и кпмисије, пдређује им задатке и разматра оихпве извещтаје;
22) пдлушује пп жалбама на пдлуке Управнпг пдбпра у вези са пријемпм и престанкпм
шланства;
23) пдлушује и п другим питаоима кпја су јпј стављена у надлежнпст закпнпм, статутпм и
другим ппщтим актима савеза, или их ппднесе на разматраое Управни пдбпр савеза.
(2) Одлуке скупщтине кпнашне су у савезу.

3. У п р а в н и п д б п р
Члан 50.
(1) Управни пдбпр шине представници шланпва савеза.
(2) Управни пдбпр има 15 шланпва.
(3) Управни пдбпр шине, пп пплпжају:
1) председник и заменик председника Лпвашкпг савеза Србије;
2) председници ппкрајинских лпвашких савеза;
3) председници регипналних лпвашких савеза кпји имају вище пд десет хиљада шланпва.
(4) Председник савеза је истпвременп и председник Управнпг пдбпра, пп свпм пплпжају.
(5) Препстали шланпви Управнпг пдбпра дп пунпг брпја пд 15 шланпва бирају се на скупщтини
у складу са пвим статутпм, с тиме да један шлан савеза не мпже имати вище пд три
представника у Управнпм пдбпру.
(6) Управни пдбпр има Ппслпвник кпјим ближе уређује свпј рад, у складу са пвим статутпм.
Сазиваое седница, начин рада
и дпнпшеое пдлука
Члан 51.
(1) Управни пдбпр ради и дпнпси пдлуке на седницама.
(2) Када се ради п питаоима п кпјима се мпра без пдлагаоа дпнети пдлука, кап и п
питаоима кпд кпјих трпщкпви пдржаваоа седнице премащују важнпст или нпвшану
вреднпст пдлуке кпја треба да се дпнесе, пдлука се мпже дпнети гласаоем без пдржаваоа
седнице.
(4) Одлука се уписује у Коигу пдлука Управнпг пдбпра, кап и све друге пдлуке, а ппступак
дпнпщеоа пдлуке без седнице уређује се Ппслпвникпм п раду.
(5) Управни пдбпр има квпрум за рад и пдлушиваое када седници присуствује вище пд
пплпвине оегпвих шланпва.
(6) Одбпр увек пдлушује јавним гласаоем.
(7) Одлука је пунпважнп дпнета када се за оу јавним гласаоем изјасни вище пд пплпвине
укупнпг брпја присутних шланпва пдбпра.
(8) Члан Oдбпра кпји се не слаже са дпнетпм пдлукпм има правп да свпје мищљеое издвпји
и да се тп унесе у Коигу пдлука.
(9) Седнице Управнпг пдбпра сазива и оима председава Председник, а у оегпвпј пдсутнпсти
заменик председника савеза.
Надлежнпст управнпг пдбпра
Члан 52.
(1) Управни пдбпр:
1) изврщава пдлуке Скупщтине и ппслпваое савеза између две седнице скупщтине;
2) управља привреднпм делатнпщћу савеза;
3) управља импвинпм савеза;
4) закљушује угпвпре;
5) пдлушује п стицаоу ппкретне импвине и распплагаоу тпм импвинпм билп кпјим
нашинпм, укљушујући и залпгу;
6) пдлушује п ппзајмицама, задуживаоу; врщеоу права на финансијским средствима,
признаоу пптраживаоа и пдрицаоу пд пптраживаоа, пренпсу средстава, птписима и
другим нашинима ствараоа и престанка пбавеза у финансијскпм ппслпваоу и активнпстима
савеза;

7) пдлушује п узимаоу кредита, пднпснп узимаоу и даваоу зајмпва, даваоу јемства,
гаранција и пбезбеђеоа за пбавезе савеза или трећих лица;
8) пдлушује п плаћаоима и свим другим пблицима трпщеоа нпвшаних средстава савеза,
у сагласнпсти са Гпдищоим планпм рада и финансираоа активнпсти Лпвашкпг савеза
Србије;
9) пдлушује п трпщеоу нпвшаних средстава за ппслпваое савеза; набавкама пснпвних
средстава и услуга и закљушиваоу ппслпва набавки у складу са Гпдищоим планпм рада и
финансираоа активнпсти савеза;
10) разматра перипдишне (трпмесешне, щестпмесешне и деветпмесешне) извещтаје, а на
свпј захтев и ппсебне извещтаје п финансијскпм ппслпваоу и утрпщцима средстава за
ппједине намене, или места трпщкпва;
11) разматра извещтаје п пппису, пдлушује п предлпзима Кпмисије за пппис и усваја
Гпдищои извещтај п пппису;
12) пдлушује п врщеоу ревизије финансијскпг ппслпваоа, финансијских извещтаја и
избпру ревизпра;
13) утврђује Гпдищои финансијски извещтај савеза за извещтајну гпдину и дпставља га
прганима надлежним за даљи ппступак у складу са закпнпм и пвим статутпм;
14) утврђује и ппднпси скупщтини Гпдищои извещтај п раду савеза и извещтај п свпм
раду;
15) пдлушује п псниваоу и престанку рада привреднпг друщтва шији је једини псниваш
савез;
16) врщи пвлащћеоа псниваша, јединпг шлана и/или шлана привреднпг друщтва у кпјем
савез има уделе у складу са закпнпм, пвим статутпм и пснивашким актпм друщтва;
17) утврђује ппстпјаое и престанак пптребе за пбављаоем ппјединих ппслпва у савезу;
врщи пвлащћеоа ппслпдавца и пвлащћенпг пргана савеза у пбласти рада и радних пднпса;
18) дпнпси ппщта акта кпјима се уређује унутращоа прганизација и систематизација
ппслпва у савезу; кап и права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса;
19) пдлушује п засниваоу раднпг пднпса и престанку рада; закљушеоу, изменама и
птказу угпвпра п раду, зарадама и другим правима и пбавезама из угпвпра п раду;
20) пдлушује п ппвераваоу ппслпва впђеоа ппслпвних коига и састављаоа
финансијских извещтаја;
21) дпнпси ппщти акт кпјим уређује впђеое ппслпвних коига, рашунпвпдствена
пплитика и пдгпвпрнпст за впђеое ппслпвних коига савеза, кап акт интерне
рашунпвпдствене регулативе;
22) пдлушује п стављаоу на јавну расправу и утврђује предлпг статута, кап и предлпг за
оегпве измене и дппуне;
23) утврђује предлпге ппщтих аката кпје дпнпси скупщтина;
24) утврђује предлпг и измене и дппуне Ппслпвника п раду Савета лпвних пбласти;
25) предлаже скупщтини Гпдищои план рада и финансираоа активнпсти Лпвашкпг
савеза Србије;
26) предлаже скупщтини утврђиваое шланарине и других шланских дппринпса шланпва
савеза;
27) пдлушује п ппднпщеоу и ппвлашеоу тужби, признаваоу или пдрицаоу пд тужбенпг
захтева; ппднпщеоу кривишних пријава; закљушеоу судскпг и вансудскпг пправнаоа;
пребијаоу или признаваоу пптраживаоа, кап и ппкретаоу прекрщајних и других ппступака;
разматра извещтаје и дпнпси пдлуке п питаоима распплагаоа правима и пбавезама савеза у
тим ппступцима;
28) пдлушује п дпдели пдликпваоа савеза на предлпг Кпмисије за дпделу пдликпваоа
савеза;
29) пдлушује п даваоу и садржини пунпмпћи пунпмпћницима у парници и другим
ппступцима кпји се впде пред надлежним државним прганима на пснпву закпна; кап и

другим слушајевима где се дају пвлащћеоа за врщеое правних радои у име и за рашун
савеза);
30) фпрмира пдбпре, кпмисије и друга радна тела Управнпг пдбпра кпја му ппмажу у
раду а нарпшитп ради припремаоа пдлука кпје дпнпси, пбављаоа пдређених струшних
ппслпва за пптребе Управнпг пдбпра или спрпвпђеоа оегпвих пдлука;
31) пдлушује и п другим питаоима из рада савеза кпја нису изришитп закпнпм или
статутпм стављена у надлежнпст Скупщтине.
(2) Управни пдбпр има правп да предлаже скупщтини разматраое и дпнпщеое пдлука пп
ппјединим питаоима за кпја сматра да су важна за пствариваое статутарних циљева савеза,
кап и да их изнесе пред скупщтину.
4. П р е д с е д н и к
и заменик председника савеза
Члан 53.
(1) Председник представља и заступа савез.
(2) Председник неппсреднп рукпвпди пбављаоем ппслпва у савезу, у складу са свпјим
пвлащћеоима утврђеним пвим статутпм.
(2) Заменик председника ппмаже председнику у раду и ппступа пп оегпвим налпзима за
рад, а у оегпвпј пдсутнпсти замеоује га са истим правима и пбавезама кпје има председник.
Заступаое
Члан 54.
(1) Председник и заменик савеза пвлащћени су за заступаое Лпвашкпг савеза Србије, пп свпм
избпру и пплпжају.
(2) Председник и оегпв заменик мпгу да заступају савез ппјединашнп и са једнаким
пвлащћеоима.
(3) Али је заменик дужан да п пптреби заступаоа савеза пбавещтава председника и ппступа
у дпгпвпру са оим.
(4) Заступници су дужни да ппступају у складу са пгранишеоем свпјих пвлащћеоа утврђених
пвим статутпм, и тп:
1) да не мпгу сампсталнп закљушивати угпвпре и друге правне ппслпве кпјима се стварају
пбавезе за савез, пре негп щтп п тпме дпнесу пдлуку скупщтина или управни пдбпр савеза у
складу са свпјим надлежнпстима из пвпг статута;
2) да у питаоима даваоа гаранција за измиреое пбавеза; прихватаоа пбавеза или
ппвлашеоа тужбе; признаоа или пдрицаоа пд тужбенпг захтева; закљушеоа судскпг или
вансудскпг пправнаоа; пребијаоа пптраживаоа или признаоа пптраживаоа, не мпгу
давати билп какве изјаве пре негп щтп п тпме не дпнесе пдлуку Управни пдбпр.
(5) У слушају ппстпјаоа сумое да ппстпји сукпб интереса, заступник ће п тпме известити
Управни пдбпр и уздржати се пд врщеоа свпјих пвлащћеоа, псим акп би збпг тпга
наступила већа щтета за савез и/или се зауставиле важне активнпсти, п шему је дужан да
извести Управни пдбпр на првпј нареднпј седници.
Пвлашћеоа председника
Члан 55.
(1) Председник неппсреднп рукпвпди радпм и пбављаоем ппслпва у савезу.
(2) Председник впди ппслпве савеза у складу са пдлукама Скупщтине и Управнпг пдбпра,
закпнпм и пвим статутпм.
(3) Председник се стара и пдгпваран је за закпнитпст рада савеза.
(4) Председник се стара и пдгпвпран је за спрпвпђеое пдлука пргана савеза.

(5) Председник је наредбпдавац за изврщеое Гпдищоег плана рада и финансираоа
активнпсти савеза.
(6) У пднпсу на заппслене и раднп ангажпвана лица у савезу има пплпжај и пвлащћеоа
директпра у правнпм лицу у складу са закпнпм кпјим се уређује рад и радни пднпси, акп
закпнпм или пвим статутпм није другашије пдређенп.
(7) Председник:
1) даје налпге за изврщеое пдлука пргана савеза и прати оихпвп изврщеое;
2) има правп да уппзпри сваки прган савеза када не изврщава свпје задатке, да сазпве
оегпву седницу и захтева да се задаци изврщавају;
3) пвлащћенп је лице Лпвашкпг савеза Србије кап ппслпдавца и управнпг пдбпра кап
представника ппслпдавца у пбласти рада и радних пднпса, даје налпге за рад заппсленима у
савезу и прати оихпвп изврщеое;
4) пвлащћенп је лице савеза у рукпвпђеоу пперативним радпм у савезу и пптписник за
материјалнп финансијскп ппслпваое савеза;
5) ппднпси извещтаје Управнпм пдбпру п раду и активнпстима на изврщеоу Гпдищоег
плана рада, изврщеоу пдлука управнпг пдбпра између две седнице, материјалнп
финансијскпм ппслпваоу, раду заппслених и питаоима права и пбавеза заппслених из
раднпг пднпса, п другим питаоима из рада савеза, кап и п свпм раду, између две седнице
управнпг пдбпра;
6) заступа савез у правнпм прпмету и врщи правне радое у границама свпјих пвлащћеоа
из статута, других ппщтих аката и пдлука скупщтине и Управнпг пдбпра савеза;
7) пптписује угпвпре, ппщта и ппједнишна акта савеза, кап и пдлуке управнпг пдбпра.
(8) Председник представља и заступа савез: пред јавнпщћу, државним прганима и
прганизацијама; струкпвним кпмпрама; привредним друщтвима; устанпвама и другим
институцијама; у пствариваоу сарадое са другим аспцијацијама, на скуппвима,
кпнференцијама, лпвашким манифестацијама и дпгађајима у земљи и инпстранству.
(9) Никп нема правп да иступа кап представник Лпвашкпг савеза Србије без пвлащћеоа
скупщтине, управнпг пдбпра, или председника савеза.
(10) У слушају спрешенпсти председник мпже пдредити заменика председника или
пвластити другп лице да га замени у представљаоу савеза.
(11) Председник је пвлащћенп лице за даваое изјава, саппщтеоа и инфпрмација за јавнпст
и медије п раду и ппјединим питаоима из рада савеза, а пстала лица и пргани савеза на
пснпву оегпвпг пвлащћеоа.
Правп вета
Члан 56.
(1) Председник савеза има правп вета на пдлуке пргана савеза, псим на пдлуке Скупщтине
савеза на кпје се не мпже стављати ветп, у слушајевима када сматра да ппстпји мпгућнпст да
ће се прекрщити:
1) закпн, други прппис, или акт државнпг пргана;
2) статут, други ппщти акт, или пдлука скупщтине савеза;
3) статутарни циљеви савеза;
4) или да ће наступити импвинска щтета за савез.
(2) Ветп се ставља пдмах на седници на кпјпј је пдлука дпнета и унпси се у Коигу пдлука, а
накнаднп се мпже ставити у писанпј фпрми пре негп щтп буде изврщена.
(3) Ветп задржава пдлуку пд изврщеоа.
(4) Орган кпји је дпнеп пдлуку дужан је да је преиспита на истпј седници, или на првпј
нареднпј седници у слушајевима када је пптребнп да се п сппрнпм питаоу прибаве дппунске
инфпрмације, или струшнп мищљеое.

(5) Одлука дпнета у ппступку преиспитиваоа вета је кпнашна и изврщна у савезу, а
председник и друга несагласна лица имају правп да се оихпва несагласнпст унесе у Коигу
пдлука.
(6) Председник у свпм извещтају п раду инфпрмище скупщтину п слушајевима вета и нашину
какп је рещенп сппрнп питаое.
5. Н а д з п р н и п д б п р
Члан 57.
(1) Надзпрни пдбпр врщи надзпр над материјалнп финансијским ппслпваоем савеза.
(2) Одбпр врщи унутращои надзпр, прати, надгледа и кпнтрплище материјалнп финансијскп
ппслпваое савеза тпкпм целе ппслпвне гпдине.
(3) Одбпр перипдишнп ппднпси извещтаје управнпм пдбпру, а скупщтини пбавезнп на
редпвнпј гпдищопј скупщтини савеза приликпм усвајаоа гпдищоих извещтаја п раду и
финансијскпг ппслпваоа савеза.
(4) Одбпр је независан у раду и за свпј рад пдгпвара скупщтини.
(5) Питаоа из надлежнпсти Надзпрнпг пдбпра не мпгу се пренпсити на друге пргане, или
заппслене у савезу.
(6) Одбпр има 5 шланпва пд кпјих је један председник, а бирају га шланпви на свпјпј првпј
седници.
(7) За шланпве Надзпрнпг пдбпра пп правилу се бирају лица кпја имају струшнп пбразпваое
финансијске, рашунпвпдствене и друге пдгпварајуће струке.
(8) Одбпр пунпважнп ради и пдлушује када седници присуствује и за дпнпщеое пдлуке се
изјасни најмаое три оегпва шлана.
6. С у д ч а с т и
Члан 58.
(1) Суд шасти је пвлащћени прган савеза за етишка питаоа у лпвству.
(2) Суд нема дисциплинску надлежнпст, а оегпве пдлуке имају у савезу правну снагу
мищљеоа и преппруке.
(3) Суд у свпм раду примеоује Етишки кпдекс лпваца Србије.
(4) За шланпве Суда шасти бирају се угледни лпвни радници и лпвци.
(5) Суд шасти има 5 шланпва, пд кпјих је један председник суда, а пунпважнп ради и дпнпси
пдлуке када у раду седнице ушествује и за пдлуку се изјасни најмаое три оегпва шлана.
(6) Суд шасти има свпј Ппслпвник п раду.
7. И з б п р и
за пргане савеза
Члан 59.
(1) Избпри за пргане савеза прганизују се и спрпвпде путем управнпг пдбпра, избпрне
кпмисије и скупщтине савеза.
(2) Припрему за избпре пргана савеза спрпвпди управни пдбпр.
(3) Управни пдбпр дпнпси пдлуку п расписиваоу избпра, кпја пбавезнп садржи:
1) пргане савеза за кпје се спрпвпде избпри и брпј шланпва пргана кпји се бира;
2) ппступак предлагаоа кандидата;
3) рпкпве и време пдржаваоа избпра.

(4) Одлукпм се ппсебнп утврђује брпј представника кпје дају шланпви савеза у ппјединим
прганима савеза, впдећи рашуна п сразмернпм ушещћу лпвних пкруга и лпвашких савеза у
складу са пвим статутпм.
(5) Одлука п расписиваоу избпра се дпставља свим шланпвима савеза, са ппзивпм да дпставе
свпје предлпге.
(6) Избпрне јединице кпје предлажу и из кпјих се бирају шланпви пргана савеза су лпвни
пкрузи и лпвашки савези кпји предлажу свпје кандидате писаним путем.
(7) Управни пдбпр утврђује Листу кандидата и садржину гласашких листића пре сазиваоа
Скупщтине савеза, на пснпву датих предлпга из лпвних пкруга и лпвашких савеза, впдећи
рашуна п брпју представника у ппјединим прганима савеза у складу са пвим статутпм.
(8) Ппступак предлагаоа и утврђиваоа листе предлпжених кандидата закљушује се пре
заказиваоа скупщтине, а шланпвима уз ппзив за седницу пбавезнп дпставља Листа
кандидата за пргане савеза и Гласашки листић у складу са листпм.
Члан 60.
(1) Избпри се спрпвпде на седници Скупщтине, тајним гласаоем.
(2) Избпре спрпвпди Избпрна кпмисија пд 7 шланпва, изабрана на скупщтини.
(3) Кпд утврђиваоа резултата гласаоа, сматра се изабраним пнај кандидат кпји је дпбип
већи брпј гласпва присутних представника шланпва савеза, на скупщтини кпја има квпрум.
(4) Избпрна кпмисија ппднпси Скупщтини извещтај п резултатима гласаоа и прпглащава кпји
су кандидати изабрани у пргане савеза.
(5) Усвајаоем извещтаја избпрне кпмисије пд стране скупщтине закљушује се ппступак
избпра за пргане савеза.
(6) Прпцедуре у спрпвпђеоу ппступка гласаоа и утврђиваоа резултата гласаоа, кап и
административни ппслпви избпрнпг ппступка, уређују се Ппслпвникпм п раду скупщтине.

ШЕСТИ ДЕП

ИМПВИНА И ФИНАНСИРАОЕ РАДА САВЕЗА
1. И м п в и н а
Члан 61.
(1) Савез стише импвину пд закупнине на свпјпј неппкретнпј импвини, дпбити из привредне
и других делатнпсти, камата на улпге, пд дпнација и ппклпна, шланских дппринпса,
финансијских субвенција и на друге закпнпм дпзвпљене нашине.
(2) Импвина савеза мпже да се кпристи јединп за активнпсти кпјима се пстварују циљеви
утврђени оегпвим статутпм.
(3) Импвина савеза не мпже се делити оегпвим шланпвима, шланпвима пргана савеза,
директприма, заппсленима или са оима ппвезаним лицима.
(4) Савез свпју импвину, делатнпсти и распплагаое импвинпм, евидентира и исказује у
сагласнпсти са закпнпм, рашунпвпдственим стандардима и пвим статутпм.

2. Ф и н а н с и р а о е
Члан 62.
(1) Финансираое рада савеза врщи се из прихпда пд закупа импвине, дпбити пд привредне и
других делатнпсти савеза, камата на улпге, дпнација и ппклпна, дппринпса шланпва савеза,
финансијских субвенција и на друге закпнпм дпзвпљене нашине.
(2) Прихпди пд регистрпване привредне делатнпсти и услуга кпје пружа савез у складу са
закпнпм, мпгу да се кпристе искљушивп за финансираое пствариваоа статутарних циљева
савеза.
Финансираое рада савеза пд стране оегпвих чланпва
Члан 63.
(1) Недпстајућа средства за финансираое Лпвашкпг савеза Србије, кпја не мпгу да се
пбезбеде из других прихпда, пбезбеђују се из шланарине кпју савезу плаћају оегпви шланпви.
(2) Фиксни трпщкпви су нужни трпщкпви услпвљени самим ппстпјаоем и радпм савеза.
(3) Чланпви финансирају ппкриће нужних трпщкпва крпз шланарину.
(4) Варијабилни трпщкпви су трпщкпви ппјединих активнпсти савеза и финансирају их
шланпви кпји их кпристе, или ушествују у тим активнпстима.
(5) Чланпви савеза ушествују у финансираоу варијабилних трпщкпва савеза дпбрпвпљнп, акп
имају за тп интерес.
Утврђиваое изнпса чланарине
Члан 64.
(1) Недпстајућа средства за ппкриће нужних трпщкпва кпја се пбезбеђују из шланарине,
утврђују се накпн щтп се пд укупнпг изнпса тих трпщкпва пдбију планирани прихпди пд
закупа, дпбити пд привредне и других делатнпсти, камата на улпге, дпнација и ппклпна,
финансијских субвенција и других средстава кпје савез стише у складу са закпнпм.
(2) Фиксни трпщкпви финансирају се из пснпвне шланарине кпја је пбавезна и једнакп је
плаћају сви шланпви савеза.
(3) Варијабилни трпщкпви финансирају се из дпдатне шланарине кпја је дпбрпвпљна и
плаћају је шланпви савеза сразмернп свпм кприщћеоу ппјединих активнпсти савеза.
(4) Управни пдбпр утврђује предлпг пснпвне шланарине кпју плаћају сви шланпви савеза, кап
и дпдатне шланарине кпја се плаћа кап ппсебан шлански дппринпс пп слпбпднпј впљи
шланпва савеза, на пснпву претхпднп израђене финансијске калкулације у складу са
критеријумима утврђеним пвим статутпм.
(5) Одлуку п висини шланарине дпнпси скупщтина савеза, на пбразлпжени предлпг управнпг
пдбпра, у пквиру дпнпщеоа планских дпкумената Лпвашкпг савеза Србије у складу са пвим
статутпм.
Финансираое ппјединих активнпсти савеза
пд стране оегпвих чланпва и других лица
Члан 65.
(1) За финансираое ппјединих активнпсти, шланпви кпји имају за тп ппсебан интерес кап и
друга заинтереспвана лица, мпгу дати ппсебан дппринпс финансираоу рада савеза путем
дпнације, ппклпна, финансијске субвенције, крпз сппразумнп плаћаое веће шланарине
савезу искљушивп за ту сврху, или на други закпнпм дпзвпљен нашин.

(2) Средства дпбијена крпз ппсебан дппринпс кпристе се за сврху кпју им је наменип
давалац средстава.
(3) О тпме се мпже закљушити угпвпр, кпјим се утврђује намена за кпју се мпгу упптребити
средства кап и међуспбна права и пбавезе, акп тп затражи давалац средстава.
(4) Скупщтина или Управни пдбпр мпгу, на сппствену иницијативу или захтев давапца
средстава, да фпрмирају ппсебне кпмисије, пдбпре или мещпвита радна тела, са
пвлащћеоем да кппрдинирају активнпсти и врще надзпр над трпщеоем дпбијених
нпвшаних и других средстава.
(5) Лице кпје је далп средства има правп да тражи и дпбије извещтај п нашину какп су
кприщћена средства и финансијски пбрашун кприщћеоа средстава кпје је далп савезу.
Ппсебни пблици надзпра над трпшеоем средстава
Члан 66.
(1) На ппсебан захтев финансијера прпјекта, давапца бучетских средстава из пбласти лпвства,
дпнатпра средстава за пдређену сврху, финансијера ппјединих активнпсти и других давалаца
средстава, фпрмира се ппсебан прган надзпра над трпщеоем средстава.
(2) Управни пдбпр савеза мпже фпрмирати прган надзпра над свим пблицима трпщеоа
дпбијених финансијских средстава пп свпм слпбпднпм нахпђеоу, када тп сматра
целисхпдним.

СЕДМИ ДЕП

ПРИВРЕДНП ДРУШТВП САВЕЗА
Члан 67.
(1) Лпвашки савез Србије пснива привреднп друщтвп са делатнпщћу маоег пбима и у вези са
оегпвим статутарним циљевима, пднпснп у пбиму пптребнпм за пствариваое циљева
савеза.
(2) Привреднп друщтвп се пснива ради пбављаоа делатнпсти у пбласти лпвства и сппртскпг
лпва у складу са закпнпм и пвим статутпм.
(3) Привреднп друщтвп Лпвашкпг савеза Србије пбавља кап свпју претежну делатнпст 01.70.
„Лпв, траперствп и пдгпварајуће услужне делатнпсти“, а у пквиру пдгпварајућих услужних
делатнпсти ппслпве кпје пп закпну кпјим се уређује лпвствп пбављају привредна друщтва, и
тп: прикупљаое и пбраду ппдатака за лпвищта на теритприји Републике Србије кпји се впде
у Катастру лпвищта и Централнпј бази ппдатака; дистрибуцију лпвних карата кприсницима
лпвищта; ппслпве планираоа у лпвству; струшне ппслпве газдпваоа лпвищтима и друге
струшне ппслпве у лпвству; лпвни туризам и услуге у лпвнпм туризму, сппртски лпв и услуге у
сппртскпм лпву; кап и друге услужне делатнпсти у пбласти лпвства и сппртскпг лпва у складу
са закпнпм.
(4) Дпбит из делатнпсти привреднпг друщтва, мпже се кпристити искљушивп за пствариваое
циљева утврђених статутпм савеза, укљушујући у тп и финансираое трпщкпва редпвнпг рада
савеза и сппственп ушещће у финансираоу пдређених прпјеката.
(5) Савез пбавља и друге привредне активнпсти у пбласти лпвства у складу са пптребама и
интересима свпјих шланпва, пвим статутпм и закпнпм.

Члан 68.

(1) Права и пбавезе псниваша, кап и права и пвлащћеоа шлана привреднпг друщтва, врщи
Лпвашки савез Србије у складу са закпнпм и пвим статутпм.
(2) Управни пдбпр савеза је пвлащћени прган Лпвашкпг савеза Србије кпји у име савеза
неппсреднп врщи пвлащћеоа псниваша и шлана привреднпг друщтва.
(3) Управни пдбпр пдлушује п избпру и разрещеоу директпра привреднпг друщтва,
закљушује са оим угпвпр п раду, меоа услпве и птказује угпвпр п раду.
(4) Управни пдбпр пдпбрава ппслпвни план друщтва, разматра и усваја финансијске
извещтаје и извещтаје из ппслпваоа, дпнпси пдлуке п времену и изнпсу исплате шлану
друщтва; даје сагласнпст на ппщта акта друщтва и закљушиваое угпвпра п раду; именује
интернпг ревизпра или ревизпра друщтва; разматра извещтаје п изврщеоу ппслпвнпг плана
и финансијске извещтаје п ппслпваоу друщтва кпје му ппднпси директпр и врщи друга
пвлащћеоа у управљаоу ппслпваоем у складу са закпнпм, пвим статутпм и пснивашким
актпм привреднпг друщтва.
(5) Председник савеза је заступник и пвлащћенп лице у име Лпвашкпг савеза Србије кап
псниваша и шлана друщтва.
ПСМИ ДЕП

ПЛАНИРАОЕ, ИЗВЕШТАВАОЕ,
ППСЛПВНЕ КОИГЕ И СТРУЧНИ ППСЛПВИ
1. П л а н и р а о е, и з в е ш т а в а о е
и евиденције
Члан 69.
(1) Савез спрпвпди и финансира пне активнпсти кпје је утврдила Скупщтина савеза,
дпнпщеоем Гпдищоег плана рада и финансираоа активнпсти Лпвашкпг савеза Србије.
(2) Лпвашки савез Србије има:
1) Гпдищои план рада, кпји садржи план активнпсти савеза у једнпј гпдини и
финансијски план за оихпвп финансираое, у складу са пвим статутпм;
2) Гпдищои извещтај п раду, кпји садржи извещтај п активнпстима савеза и изврщеоу
плана рада и финансираоа активнпсти савеза у прптеклпј гпдини, у складу са пвим статутпм;
3) и Гпдищои финансијски извещтај за извещтајну гпдину са Биланспм стаоа и Биланспм
успеха савеза, израђен у складу са закпнпм, кпји утврђује Управни пдбпр и ппднпси га
скупщтини и пвлащћенпј државнпј прганизацији на нашин прпписан закпнпм.
(3) Савез впди ппслпвне коиге и сашиоава финансијске извещтаје у складу са прпписима п
рашунпвпдству и ревизији.
2. Гпдишои план рада Лпвачкпг савез Србије
Члан 70.
(1) Рад савеза и активнпсти кпјима се пстварују оегпви статутарни циљеви, кап и
расппређиваое финансијских средстава у једнпј гпдини, утврђују се крпз Гпдищои план
рада и финансираоа активнпсти Лпвашкпг савеза Србије.
(2) Гпдищои план рада је пснпвни плански дпкуменат на пснпву кпјег се у савезу спрпвпде
активнпсти и трпще финансијска средстава у једнпј гпдини.
(3) Кап пснпвни плански дпкумент савеза, пбавезнп садржи следеће елементе:

1) исказиваое финансијскпг стаоа Лпвашкпг савеза Србије, са стаоем пптраживаоа и
пбавеза, и салдпм на текућем рашуну, на ппшетку планскпг перипда;
2) дефинисане ппслпве и активнпсти савеза у гпдини за кпју се дпнпси план, пп ставкама;
3) дефинисане пптребе за финансијским средствима ради реализације тих планираних
ппслпва и активнпст савеза, пп ставкама;
4) предвиђаое трпщкпва рада савеза, пп местима и врстама трпщкпва;
5) предвиђаое прихпда, пп ппјединашним извприма;
6) усмераваое и расппређиваое укупнп распплпживих средстава за финансираое
планираних ппслпва и активнпсти, кап и трпщкпва рада савеза, пп ставкама и местима
трпщкпва;
7) а у слушају губитка и план ппкрића губитка.
(4) План се дпставља шланпвима савеза у пптпунпм тексту за гпдищоу седницу скупщтине.
(5) Управни пдбпр мпже да нацрт дпстави шланпвима савеза на претхпднп разматраое и пре
заказиваоа седнице скупщтине, ради стављаое примедби и предлпга, акп тп траже шланпви
или се пцени да је тп пптребнп.
(6) Јавнпст се уппзнаје са дпнетим Гпдищоим планпм рада Лпвашкпг савеза Србије крпз
оегпвп пбавезнп ппстављаое на Интернет страници савеза.
(7) За правилнп изврщеое Гпдищоег плана рада Лпвашкпг савеза Србије, Скупщтини
пдгпварају: председник, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр Лпвашкпг савеза Србије.
3. Гпдишои извештај п раду Лпвачкпг савеза Србије
Члан 71.
(1) Извещтај п раду Лпвашкпг савеза Србије и утрпщеним финансијским средствима ппднпси
се шланпвима савеза крпз Гпдищои извещтај п раду Лпвашкпг савеза Србије.
(2) Гпдищои извещтај п раду Лпвашкпг савеза Србије, кап пснпвни извещтајни дпкумент кпји
се ппднпси на гпдищопј Скупщтини шланпва савеза у складу са пвим статутпм, пбавезнп
садржи:
1) извещтај п раду, пствариваоу статутарних циљева и делпваоу савеза у гпдини за кпју
се ппднпси извещтај;
2) извещтај п реализацији планираних ппслпва и активнпсти савеза утврђених у
Гпдищоем плану рада;
3) извещтај п утрпщеним финансијским средствима и реализацији ппслпва и активнпсти,
пп местима и врстама трпщкпва;
4) извещтај п трпщкпвима рада и ппслпваоа савеза, пп местима и врстама трпщкпва;
5) и извещтај п финансијскпм стаоу Лпвашкпг савеза Србије, са стаоем пптраживаоа и
пбавеза, и салдпм на текућем рашуну, на крају гпдине.
(3) Јавнпст се уппзнаје са Гпдищоим извещтајем п раду Лпвашкпг савеза Србије крпз
пбавезнп ппстављаое усвпјенпг извещтаја на Интернет страницу савеза.
(4) Гпдищои извещтаји се пбавезнп ппднпсе на гпдищопј седници Скупщтине савеза.
(5) Гпдищое извещтаје ппднпсе Управни пдбпр и председник савеза кап заступник и
пдгпвпрнп лице савеза.
(6) Надзпрни пдбпр је дужан да извести Скупщтину п изврщенпј кпнтрпли извещтаја.
(7) За ташнпст ппднетих гпдищоих извещтаја Скупщтини пдгпварају председник, Управни
пдбпр и Надзпрни пдбпр савеза.
5. П б а в љ а о е с т р у ч н и х п п с л п в а з а п п т р е б е р а д а с а в е з а
Члан 72.
(1) Обављаое струшних ппслпва у Лпвашкпм савезу Србије прганизује се у складу са
пптребама насталим у пствариваоу заједнишких и ппщтих циљева и интереса оегпвих
шланпва у лпвству.

(2) Струшни ппслпви у савезу се прганизују на нашелима екпнпмишнпсти, ефикаснпсти и
раципнализације трпщкпва.
(3) Брпј радника и струшна спрема, пптребе за ангажпваоем радника у савезу, време трајаоа
угпвпра п раду и друга питаоа прганизације ппслпва у Лпвашкпм савезу Србије утврђују се у
складу са пптребама рада савеза.
Члан 73.
(1) Организација и систематизација ппслпва кпји се пбављају у савезу, назив и ппис ппслпва,
врста и степен пптребне струшне спреме и друга питаоа у вези са прганизацијпм ппслпва у
Лпвашкпм савезу Србије уређују се ппщтим и ппјединашним актима кпје дпнпсе надлежни
пргани савеза.
(2) Управни пдбпр је надлежни прган савеза кпји врщи пвлащћеоа ппслпдавца и пдлушује п
прганизацији рада у савезу, ппстпјаоу пптребе за пбављаоем ппјединих ппслпва у савезу,
радним местима, брпју радника; закљушиваоу угпвпра п раду, утврђиваоу зарада и другим
правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених у савезу.
(3) Председник је надлежни прган савеза кпји неппсреднп рукпвпди пбављаоем ппслпва пд
стране заппслених или раднп ангажпваних лица у Лпвашкпм савезу Србије.
6. В п ђ е о е п п с л п в н и х к о и г а
Члан 74.
(1) Лпвашки савез Србије ппверава впђеое ппслпвних коига и друге рашунпвпдствене
ппслпве, кап и ппслпве израде финансијских планпва и извещтаја, привреднпм друщтву или
предузетнику регистрпванпм за пбављаое тих ппслпва у складу са закпнпм.
(2) Организација рада и пбављаое рашунпвпдствених ппслпва, рашунпвпдствена пплитика и
пдгпвпрнпсти у вези са впђеоем ппслпвних коига, мпгу се ппсебнп уредити Правилникпм п
рашунпвпдству Лпвашкпг савеза Србије а дп оегпвпг дпнпщеоа п тпме пдлушује Управни
пдбпр.
(3) Впђеое ппслпвних коига и други рашунпвпдствени ппслпви пбављају се на пснпву
закљушенпг угпвпра.
ДЕВЕТИ ДЕП
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
1. П р и м а л а ц и м п в и н е
Лпвачкпг савеза Србије
Члан 75.
(1) За слушај престанка Лпвашкпг савеза Србије, кап прималац оегпве импвине пдређује се
Република Србија.
(2) Импвина Лпвашкпг савеза Србије ппстаје импвина Републике Србије у ппступку у складу са
закпнпм и пвим статутпм.
2. П р и м е н а з а к п н а , п п ш т и а к т и и у с к л а ђ и в а о е с а с т а т у т п м,
п п с т у п а к д п н п ш е о а, и з м е н а и д п п у н а с т а т у т а,
пбјављиваое и ступаое на снагу
Примена закпна, ппшти акти и усклађиваое са статутпм

Члан 76.
(1) На сва питаоа кпја нису уређена пвим статутпм неппсреднп ће се примеоивати пдредбе
Закпна п удружеоима и Закпна п дивљаши и лпвству кап и ппдзакпнских аката из пбласти
лпвства, а у пбласти сппртскпг лпва мпгу се схпднп примеоивати и ппједине пдредбе закпна
и ппдзакпнских аката кпјима се уређују питаоа сппртскпг лпва у складу са указаним
пптребама.
(2) Лпвашки савез Србије ће ускладити свпја ппщта акта и прганизацију са пвим статутпм у
рпку пд щест месеци пд дана оегпвпг ступаоа на снагу.
(3) Чланпви савеза ускладиће свпју прганизацију и ппщта акта са пвим статутпм у рпку пд
гпдину дана пд дана оегпвпг дпнпщеоа.
(4) Управни пдбпр Лпвашкпг савеза Србије дпнеће привремени Ппслпвник п раду лпвних
пкруга у рпку пд два месеца пд дана ступаоа на снагу пвпг статута, а предлпг за дпнпщеое
ппслпвника ппднеће на првпј нареднпј седници скупщтине савеза.
(5) Ппступак избпра за пргане савеза пп нпвпм статуту спрпвещће се пдмах накпн оегпвпг
ступаоа на снагу.
Ппступак дпнпшеоа статута,
измене и дппуне статута
Члан 77.
(1) Ппступак за дпнпщеое нпвпг статута, или ппступак за оегпве измене и дппуне, ппкреће
се на пснпву пдлуке скупщтине или управнпг пдбпра савеза.
(2) Иницијативу за ппкретаое ппступка мпже дати и најмаое једна трећина шланпва савеза,
у кпјпј је дужна да пписнп изнесе садржину нпвпг статута пднпснп прпмена кпје иницира.
(3) О иницијативи пдлушује скупщтина кпја свпјпм пдлукпм мпже да ппкрене ппступак, или
да не прихвати иницијативу.
(4) Управни пдбпр на пснпву свпје пдлуке, или пдлуке скупщтине, дпнете независнп или у
вези са иницијативпм једне трећине шланпва савеза, утврђује нацрт статута и дпставља
шланпвима савеза на јавну расправу кпја не мпже бити краћа пд 30 дана.
(5) Накпн спрпведене јавне расправе Управни пдбпр утврђује предлпг статута, пднпснп
оегпвих измена и дппуна и дпставља га скупщтини савеза на даље разматраое и
пдлушиваое.
(6) Одлука скупщтине п предлпгу статута кпнашна је у савезу.
Пбјављиваое и ступаое на снагу
Члан 78.
(1) Статут ступа на снагу истекпм рпка пд 8 дана пд дана оегпвпг пбјављиваоа.
(2) Објављиваое статута се врщи на интернет страници савеза и дпстављаоем примерка
статута шланпвима савеза.
(3) Данпм ступаоа на снагу пвпг статута престаје да важи статут дпнет на Скупщтини савеза
16.03 2013. гпдине.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Драган Ђпрђевић с.р.

