
Ловачка комора Србије 

Број: 57/1/2018 

Датум: 23.10.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 32. ст.1, т. 8. Статута, а у вези чл.43. став 2. Статута и чл.32.став 

3.и 34.став 4. Дисциплинско-етичког правилника, Управни одбор на седници одржаној 

23.10.2018. доноси:  

ОДЛУКА  

 

I ИЗРИЧЕ СЕ ЈАВНА ОПОМЕНА  

лицу Драган (Обрад) Радосављевић из Бољевца, Луково, ЈМБГ:, број лиценце 0411, 

кога је Етички комитет одлуком 04/3/2018 огласио кривим за лакши прекршај из члана 15. 

Дисциплинско-етичког правилника. 

 

Образложење 

 

Чланом 43.Статута прописано је да Етички комитет разматра и одлучује о 

повредама Кодекса и води дисциплински поступак против чланова Коморе у складу са 

одредбама Статута и Дисциплинско-етичког правилника Коморе, као и да Етички комитет 

предлаже дисциплинске мере Управном одбору, на основу Статута, Дисциплинско-

етичког правилника и Кодекса. Чланом 32. Дисциплинско-етичког правилника је 

прописано које одлуке доноси Етички комитет након спроведеног дисциплинског 

поступка. Одлука Етичког комитета се доставља Управном одбору, подносиоцу пријаве и 

лицу против кога је пријава поднета. Уколико се у остављеном року не изјави жалба, 

одлука Етичког комитета постаје коначна. Чланом 32. ст.1, т. 8. Статута прописано је да 

Управни одбор изриче дисциплинске мере. 

Управни одбор је констатовао да је у поступку пред Етичким комитетом донета 

одлука којом се Драган Радосављевић оглашава кривим са предлогом дисциплинске мере 

јавна опомена, као и да је одлука уредно достављена наведеном лицу, са потписаном 

доставницом. Како против одлуке Етичког комитета у остављеном року није изјављена 

жалба, одлука је постала коначна па је одлучено као у диспозитиву. 

       

Поука о правном леку: 

Против одлуке Управног одбора  

није дозвољено право жалбе 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Проф. др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 57/2/2018 

Датум: 23.10.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

На основу члана 32. ст.1, т. 8. Статута, а у вези чл.43. став 2. Статута и чл.32.став 

3.и 34.став 4. Дисциплинско-етичког правилника, Управни одбор на седници одржаној 

23.10.2018. доноси  

 

ОДЛУКА  

 

I ИЗРИЧЕ СЕ ЈАВНА ОПОМЕНА  

лицу Златомир (Љубодраг) Николић, из Бољевца, село Мали Извор 19370, ЈМБГ:, 

број лиценце 1257, кога је Етички комитет одлуком 04/1/2018 огласио кривим за лакши 

прекршај из члана 15. Дисциплинско-етичког правилника. 

 

Образложење 

 

Чланом 43.Статута прописано је да Етички комитет разматра и одлучује о 

повредама Кодекса и води дисциплински поступак против чланова Коморе у складу са 

одредбама Статута и Дисциплинско-етичког правилника Коморе, као и да Етички комитет 

предлаже дисциплинске мере Управном одбору, на основу Статута, Дисциплинско-

етичког правилника и Кодекса. Чланом 32. Дисциплинско-етичког правилника је 

прописано које одлуке доноси Етички комитет након спроведеног дисциплинског 

поступка. Одлука Етичког комитета се доставља Управном одбору, подносиоцу пријаве и 

лицу против кога је пријава поднета. Уколико се у остављеном року не изјави жалба, 

одлука Етичког комитета постаје коначна. Чланом 32. ст.1, т. 8. Статута прописано је да 

Управни одбор изриче дисциплинске мере. 

Управни одбор је констатовао да је у поступку пред Етичким комитетом донета 

одлука којом се Златомир Николић оглашава кривим са предлогом дисциплинске мере 

јавна опомена, као и да је одлука уредно достављена наведеном лицу, са потписаном 

доставницом. Како против одлуке Етичког комитета у остављеном року није изјављена 

жалба, одлука је постала коначна па је одлучено као у диспозитиву. 

       

Поука о правном леку: 

Против одлуке Управног одбора  

није дозвољено право жалбе 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Проф. др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 57/3/2018 

Датум: 23.10.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

На основу члана 32. ст.1, т. 8. Статута, а у вези чл.43. став 2. Статута и чл.32.став 

3.и 34.став 4. Дисциплинско-етичког правилника, Управни одбор на седници одржаној 

23.10.2018. доноси  

 

ОДЛУКА  

 

I ИСКЉУЧУЈЕ СЕ ИЗ ЧЛАНСТВА НА ПЕРИОД ОД 6 МЕСЕЦИ 

Милан (Дејан) Миливојевић из Бољевца, ул. Тимочке дивизије бр.16, ЈМБГ:, број 

лиценце 1872, кога је Етички комитет одлуком 04/2/2018 огласио кривим за нарочито 

тежак прекршај из члана 11. Дисциплинско-етичког правилника, јер је незаконито 

одстрелио дивљач-срндаћа. 

 

Образложење 

Чланом 43.Статута прописано је да Етички комитет разматра и одлучује о 

повредама Кодекса и води дисциплински поступак против чланова Коморе у складу са 

одредбама Статута и Дисциплинско-етичког правилника Коморе, као и да Етички комитет 

предлаже дисциплинске мере Управном одбору, на основу Статута, Дисциплинско-

етичког правилника и Кодекса. Чланом 32. Дисциплинско-етичког правилника је 

прописано које одлуке доноси Етички комитет након спроведеног дисциплинског 

поступка. Одлука Етичког комитета се доставља Управном одбору, подносиоцу пријаве и 

лицу против кога је пријава поднета. Уколико се у остављеном року не изјави жалба, 

одлука Етичког комитета постаје коначна. Чланом 32. ст.1, т. 8. Статута прописано је да 

Управни одбор изриче дисциплинске мере. 

Управни одбор је констатовао да је у поступку пред Етичким комитетом донета 

одлука којом се Милан Миливојевић оглашава кривим са предлогом дисциплинске мере 

искључење из чланства на период од 6 месеци, као и да је одлука уредно достављена 

наведеном лицу, са потписаном доставницом. Како против одлуке Етичког комитета у 

остављеном року није изјављена жалба, одлука је постала коначна па је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

Против одлуке Управног одбора  

није дозвољено право жалбе 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Проф. др Милутин Ђорђевић 
 



Ловачка комора Србије 

Број: 57/4/2018 

Датум: 23.10.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

На основу члана 32. ст.1, т. 8. Статута, а у вези чл.43. став 2. Статута и чл.32.став 

3.и 34.став 4. Дисциплинско-етичког правилника, Управни одбор на седници одржаној 

23.10.2018. доноси   

 

ОДЛУКА  

 

I ИЗРИЧЕ СЕ ЈАВНА ОПОМЕНА  

лицу Дејан Новаковић, из Осипаонице, ул. Светозара Марковића бр.8, ЈМБГ:, број 

лиценце 1844, кога је Етички комитет одлуком 05/2018 огласио кривим за лакши прекршај 

из члана 15. Дисциплинско-етичког правилника. 

 

Образложење 

 

Чланом 43.Статута прописано је да Етички комитет разматра и одлучује о 

повредама Кодекса и води дисциплински поступак против чланова Коморе у складу са 

одредбама Статута и Дисциплинско-етичког правилника Коморе, као и да Етички комитет 

предлаже дисциплинске мере Управном одбору, на основу Статута, Дисциплинско-

етичког правилника и Кодекса. Чланом 32. Дисциплинско-етичког правилника је 

прописано које одлуке доноси Етички комитет након спроведеног дисциплинског 

поступка. Одлука Етичког комитета се доставља Управном одбору, подносиоцу пријаве и 

лицу против кога је пријава поднета. Уколико се у остављеном року не изјави жалба, 

одлука Етичког комитета постаје коначна. Чланом 32. ст.1, т. 8. Статута прописано је да 

Управни одбор изриче дисциплинске мере. 

Управни одбор је констатовао да је у поступку пред Етичким комитетом донета 

одлука којом Дејан Новаковић оглашава кривим са предлогом дисциплинске мере јавна 

опомена, као и да је одлука уредно достављена наведеном лицу, са потписаном 

доставницом. Како против одлуке Етичког комитета у остављеном року није изјављена 

жалба, одлука је постала коначна па је одлучено као у диспозитиву. 

 

        

Поука о правном леку: 

Против одлуке Управног одбора  

није дозвољено право жалбе 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

Проф. др Милутин Ђорђевић 

 


