Ловачко Удружење „Чемерница“ Ивањица
Ул. друге пролетерске б.б.; тел: 032 664 994

Поштовани чланови Удружења у циљу боље информисаности чланова поред постојећих огласних табли и
почетка рада сајта www.lucemernica.rs на седници Скупштине
од 29.02.2016. године, донета је Одлука да се свим члановима
достави текст Одлуке о висини чланарине и других радних
обавеза чланова за ловну 2016/17. годину. Управни одбор је
донео Одлуку о изради и дистрибуцији Билтена као један од
начина обавештавања чланства.
Текст одлуке гласи:
На основу члана 44. тачка 1. алинеја 21. Статута Л.У.
„Чемерница“ Ивањица, Скупштина Ловачког удружења
„Чемерница“ Ивањица, на седници одржаној дана
29.02.2016.године, донела је
О Д Л У К У
о висини чланарине и других радних обавеза чланова Ловачког
удружења "Чемерница" Ивањица за ловну 2016/17. год.
(заведена у деловоднику удружења број:324-80/2-16)

Члан 1.
Висина чланарине за редовне чланове са аконтацијом за
одстрељену ситну дивљач, ловном картом МПШВ – Управа
за шуме, чланским доприносом вишим савезима и 10% надокнаде МПШВ – Управи за шуме од планираног одстрела
ловостаjем заштићених врста дивљачи и осигурањем ловца
износи .......................................................................8.000,00 динара.
Уколико у заједничкој породици има више сродника ловаца, чланарина се умањује за другог, трећег и сваког
наредног члана по 20% од основне чланарине. Попуст се
може користити само по једном основу.
Под чланом уже породице сматрају се: мајка, отац, деца,
деда, прадеда, усвојеник и усвојилац под условом да живе у
заједничком домаћинству.
Члан 2.
Висина чланарине за редовне чланове старости преко 65
година живота, а који су непрекидно 20 година били редовни
чланови ЛУ "Чемерница", са аконтацијом за одстрељену
ситну дивљач, ловном картом МПШВ – Управа за шуме, чланским доприносом вишим савезима и 10% надокнаде
МПШВ – Управи за шуме од планираног одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи износи.......5.200,00 динара.
Попуст се може користити искључиво, ако ловац на време
започне уплату чланарине и измири све обавезе према
удружењу по динамици уплате чланарине и извођењу радних
акција за ловце из члана 1. 4.и 5. ове одлуке.
Члан 3.
Чланарина за ловце редовне студенте износи..5.200,00 дин.
Чланарина за нове чланове – ловце приправнике, којима је
ЛУ "Чемерница" матично удружење и који се по први пут
учлањују износ....2.500,00 динара уз обавезну уплату
уписнине сходно члану 23. тачка 4. Статута..2.500,00 динара,
укупно.......................................................................5.000,00 динара
и плаћа се у једној рати , одмах по добијању одлуке Управног
одбора о пријему у чланство.
Ловци приправници су обавезни да полажу ловачки испит
у складу са Правилником о полагању ловачког испита. Трошкове полагања ловачког испита сноси ловац приправник.
Доказ о редовном студирању подноси се Стручној служби
Удружења пре уплате чланарине.
Члан 4.
За лица која су већ били чланови ЛУ "Чемерница" а која су
имала прекид у чланству, плаћају чланарину како је предвиђена у члану 1. ове Одлуке. Одлуку о поновном учлањењу доноси Управни одбор уз обавезан писмени захтев подносиоца
захтева за пријем у чланство ЛУ „Чемерница“ Ивањица.

Плаћање уписнине је обавезно сходно члану 23. тачка 4.
Статута, а уписнина износи.................................2.500,00 динара.
Члан 5.
Чланарина за ловце из других удружења који се по први
пут учлањавају у Ловачко удружење "Чемерница" Ивањица
износи.......................................................................10.500,00 динара
уз обавезну уплату уписнине од...........................2.500,00 динара
и плаћа се у једној рати.
Захтев за пријем у чланство уз потребну документацију
подноси се Управном одбору.
Ловци из предходног става овог члана морају бити
редовни чланови матичног удружења и да нису одговарали за
прекршаје из области ловства.
Члан 6.
Чланарина за жене износи...............................2.500,00 динара,
плаћа се у једној рати до почетка ловне сезоне.
Члан 7.
Чланарина за ловачки подмладак износи..........100,00 динара
и плаћа се у једној рати током године, уз обавезну сагласност
родитеља предвиђеном Статутом и Законом о удружењима.
Члан 8.
Право на бесплатан лов/сем обавеза МПШВ-управа за
шуме и накнаде вишим савезима/ има сваки ловац који
одстрели вука или шакала у предходној ловној сезони у
ловишту „Чемерница“.
Члан 9.
Чланарина из члана 1. ове Одлуке – за редовне чланове,
плаћа се:
 Прва рата до 31.03.2016.године............3.000,00 динара
 Друга рата до 30.04.2016.године..........1.000,00 динара
 Трећа рата до 31.05.2016. године.........1.000,00 динара
 Четврта рата до 30.06.2016. године......1.000,00 динара
 Пета рата до 31.07.2016.године............2.000,00 динара
Чланарина из члана 2.,3.став 1. Одлуке плаћа се:
 Прва рата до: 31.03.2016. године..........2.000,00 динара
 Друга рата до 30.04.2016.године..............500,00 динара
 Трећа рата до 31.05.2016.године..............500,00 динара
 Четврта рата до 30.06.2016.године.......1.000,00 динара
 Пета рата до 31.07.2016.године.............1.200,00 динара
Чланарина за ловце који до 31.03. 2016. године не започну
чланарину, од 01.04.2016. године износи.......12.000,00 динара.
За ловце из чланова 1., 2., 3. став 1. ове Одлуке који у потпуности не измире чланарину предвиђену по ратама и датумима из овог члана, чланарина се увећава за 500,00 динара
месечно за сваки месец кашњења до 31.07.2016. год. Овлашћује се Управни одбор да само у оправданим случајевима,
може ослободити члана ЛУ „Чемерница“ од обавезе плаћања увећања чланарине у износу од 500,00 динара месечно.
За ловца који у потпуности не измири чланарину по ратама од 01.08.2016. године, чланарина износи 12.000,00
динара, уз обавезу уплате износа накнаде за радне акције
уколико их није до предвиђеног рока одрадио.
Право попуста може користити редован члан удружења са
навршених 65 година живота и 20 година непрекидног чланаства (члана 37. тачка 1. алинеја 13. Статута ЛУ„Чемерница“
Ивањица) уз обавезно достављање писане изјаве по ком
основу користе попуст. Образац изјаве биће достављен свим
председницима ловачких секција, а може се подићи и у
Стручној служби Удружења.
Обавезује се сваки члан Удружења који користи право на
попуст у складу са чланом 1. став 2. ове Одлуке, да обавезно
достави писану изјаву по ком основу користи попуст.

Образац изјаве биће достављен свим председницима ловачких секција, а може се подићи и у стручној Службу
Удружења.
Члан 10.
Сваки члан Ловачког удружења "Чемерница" Ивањица
/сем чланова старијих од 65 година живота, жене, добровољни даваоци крви-преко 20 пута, ловци инвалиди, ловачки
подмладак и редовни студенти/ дужан је да се у току 2016.
године, изведу у ловишту „Чемерница“ две радне акције на
позив председника секције или Управног одбора или
Стручне службе Удружења. Радне акције у ловишту „Чемерница“ одрађују се по Плану и динамици извођења радних
акција коју доноси ловачка секција-Управни одбор.
Не учествовање на радним акцијама, плаћа се...1.500,00
дин. по радном дану на текући рачун Удружења.
Спонзорства – донације чланова Удружења улазе у радне
акције.
Члан Удружења који до 31.03.2016. године, уплати пун
износ чланарине, ослобођа се радних акција.
Члан Удружења који у предходној ловној сезони одстрели
четири лисице и/или куне и донесе доказ о одстрелу
(одстрељена дивљач на увид) ослобађа се једне радне акције.
Члан Удружења који у предходној ловној сезони одстрели
једну дивљу мачку и донесе доказ о одстрелу(одстрељена
дивљач на увид) ослобађа се две радне акције.
Задужује се Стручна служба, председници ловачких
секција и Управни одбор Удружења да у што краћем року
ураде План и динамику извођења радних акција и да преко
ловачких секција обавесте чланство о терминима, врстом и
местом извођења радних акција.
Позив на радне акције може бити усмени, телефонски и
писани СМС поруком и истакнут на огласној табли
Удружења - секције. Позив упутити најмање три пута.
Члан 11.
Члан Удружења који није одрадио радне акције по Плану
и динамици извођења радних акција или не уплати на текући
рачун Удружења утврђени износ из предходног члана не
може добити дозволу за лов у ловној 2016/2017.години, без
обзира на уплату чланарине, сходно члану 35.тачка 2. Статута
ЛУ „Чемерница“ Ивањица.
Спискове о одрађеним радним акцијама у 2016. години,
Стручној служби тј. Управном одбору, дужни су да доставе
сви председници ловачких секција.
Члан 12.
Чланарина се уплаћује искључиво на текући рачун Л.У.
"Чемерница" Ивањица број: 160-148388-45 са назнаком:
"Чланарина за ловну 2016/2017 годину", „Накнада за
одстрељену крупну дивљач“, а за неодрађене акције са
назнаком:"Уплата за радну акцију у 2016. години“, уз
обавезан позив на матични број ловца.
Члан 13.
Ловцима који у потпуности не измире чланарину за ловну
2016/2017. годину по Одлуци Скупштине и Управног одбора, предстаје чланство и уплаћена средства за чланарину се
не враћају.
Члан14 .
Накнада за одстрељену крупну дивљач – срндаћ, срна и
дивља свиња (месу у кожи и трофеј код срндаћа до 249,99 гр.
и трофеј код вепра до 14,99 цм, у појединачном и групном
лову за ловце чланове Удружења износи......2.000,00 динара
по ловцу за ловну 2016/2017 годину. За уплаћену накнаду
издаје се идентификациона картица.
Уплата накнаде за одстрељену крупну дивљач мора се
уплатити најкасније до 30 априла 2016.године.
Трофеји код срндаћа преко 250 грама и вепра – самца
преко 15 цм. наплаћиваће се у складу са Ценовником
одстрељене дивљачи и њених делова за ловну
2016/2017.годину.

Накнада за групни лов дивљих свиња радним даном (два
радна дана седмично) уз највише издатих 4 дозволе за лов за
1 дан, за ловце који поседују идентификациону картицу из
става 1. овог члана, износи....................600,00 динара по ловцу.
Месо одстрељене дивљачи се не плаћа.
Нови чланови који се први пут учлањавају у ЛУ „Чемерница“, а поседују ловну карту и дозволу за ношење ловачког
оружја, могу користити одредбе члана 14., ако измире све
обавезе предвиђене из члана 3. и 5. ове Одлуке.
Члан 15.
Дневни излазак по ловцу у лов на срндаћа и дивљу свињу у
појединачном лову за ловце који нису чланови удружења а
поседују ловну карту, као и за чланове који нису уплатили
накнаду из члана 14. ове Одлуке износи...........1.100,00 динара.
Дневни излазак по ловцу за члана Удружења /осим
недеље/ у лову на препелице износи ..................500,00 динара.
Дневни излазак по ловцу за лица која нису чланови
Удружења у лову на препелицу износи................500,00 динара.
Члан 16.
Дневна дозвола за лов, лица која нису редовни чланови
ЛУ. "Чемерница" Ивањица за лов на ситну дивљач по ловцу
износи.........................................................................1.100,00 динара.
Члан 17.
Дневна дозвола за лов лица која нису редовни чланови ЛУ
"Чемерница" Ивањица за лов крупне дивљачи у групном
лову по ловцу износи............................................2.200,00 динара.
Члан 18.
Дневна дозвола за улазак и лов у ловиштима на посебним
режимом износи......................................................2.200,00 динара.
Члан 19.
Трофеји срндаћа и дивље свиње и месо крупне дивљачи
из лова извршених у складу са чланом 15.,16.,17. и 18. ове
Одлуке наплаћаће се по Ценовнику уловљене дивљачи и
њених делова за ловну 2016/2017 годину који доноси
Управни одбор Удружења.
Члан 20.
Дневна дозвола за лов лица која су редовни чланови ЛУ
"Чемерница" Ивањица а нису уплатили накнаду предвиђену
чланом 14. ове Одлуке за лов крупне дивљачи у групном лову
по ловцу износи......................................................2.200,00 динара.
У случају одстрела трофеј вепра – самца наплаћиваће се у
складу са Ценовником одстрељене дивљачи и њених делова
за ловну 2016/2017.годину, а месо одстрељене дивљачи се
неће наплаћивати.
Члан 21.
Обавезује се Стручна служба и Управни одбор Удружења
да стриктно прати извршење ове Одлуке.
Све неправилно уплаћене чланарине које су у супротности
са овом Одлуком, морају бити враћене уплатиоцу, у року од 8
дана, уз писмено образложење, о чему ће бити обавештаван
Управни одбор Удружења.
Члан 22.
Овлашћује се Управни одбор Л.У. "Чемерница", да може
само на писмени захтев ловачке секције да ослободи
поједине чланове секције плаћања чланарине и радних
акција и то само у оправданим случајевима/болест смртни
случајеви у породици и др.../
Члан 23.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће достављена
свим председницима ловачких секција тј. свим члановима
ЛУ „Чемерница“ Ивањица, ради благовремене информисаности чланства.
Председник Скупштине Л.У „Чемерница“ Ивањица
Вукашин Мијатовић с.р.

Наредни број Билтена биће оштампан и подељен
члановима Удружења у априлу 2016. године.
ДОБАР ПОГЛЕД!!!

