
 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/1/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Маниша Војводић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Маниша Војводић, ИД бр:0043, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/2/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Драган Милутиновић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Милутиновић,ИД бр:0065, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/3/2018 



 
 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Веселиновић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Веселиновић, ИД бр:0069, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/4/2018 

Датум: 27.12.2018. 



 
 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Јожеф Езвеђ ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Јожеф Езвеђ, ИД бр:0102 , због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/5/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 



 
 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Бранислав Мијић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Бранислав Мијић, ИД бр:0109, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/6/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 



 
 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Мирослав Павловић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Павловић,ИД бр:0126, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/6/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Данијела Вучковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Данијела Вучковић, ИД бр:0132, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/7/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Димитрије Балан ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Димитрије Балан, ИД бр:0152, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/8/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Жарко Радосављевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Жарко Радосављевић, ИД бр:0166, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/9/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Војислав Обућина ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Војислав Обућина,ИД бр:0172, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/10/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Небојша Брзаковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Небојша Брзаковић, ИД бр:0185, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/11/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Денис Томовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Денис Томовић, ИД бр:0200 , због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/13/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Љубиша Крстић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Љубиша Крстић, ИД бр:0233, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/14/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Давидовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Давидовић,ИД бр:0270, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/15/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Зоран Поштић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Поштић, ИД бр:0288, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/16/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милан Спасић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Спасић, ИД бр:0310 , због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/17/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Вељко Кнежевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Вељко Кнежевић, ИД бр:0313, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/18/2018 



 
 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Небојша Жикић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Небојша Жикић, ИД бр:0354, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/19/2018 

Датум: 27.12.2018. 



 
 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Нинослав Јовановић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Нинослав Јовановић, ИД бр:0399, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/20/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 



 
 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Предраг Ивић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Предраг Ивић, ИД бр:0407 , због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/21/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 



 
 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Богдан Ђокић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Богдан Ђокић, ИД бр:0484, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/22/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милан Гајић ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Гајић, ИД бр:0497, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/23/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Миловановић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Миловановић, ИД 

бр:0501, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/24/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Ђерђ Лацко ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ђерђ Лацко, ИД бр:0532, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/25/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Предраг Маринковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Предраг Маринковић, ИД 

бр:0680, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/26/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Ненад Стојановић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ненад Стојановић,ИД бр:0557, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/27/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Слободан Ћурчић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Слободан Ћурчић, ИД бр:0628, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/28/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Дејан Саџак ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дејан Саџак, ИД бр:1194 , због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/29/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Владимир Радомировић ЈМБГ: због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Владимир Радомировић, ИД 

бр:1199, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/30/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Лазар Јаковљевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Лазар Јаковљевић,ИД бр:1204, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/31/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Предраг Дамњановић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Предраг Дамњановић, ИД 

бр:1224, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/32/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Владимир Денић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Владимир Денић, ИД бр:1241, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/33/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Илић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Илић, ИД бр:1250, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/34/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Дарко Ђукић ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дарко Ђукић,ИД бр:1251, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/35/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Сава Живковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Сава Живковић, ИД бр:1267, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/36/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Кљуковница ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Кљуковница, ИД бр:1275, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/37/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Срђан Јевтов ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Срђан Јевтов, ИД бр:1285, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/38/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Никола Максимовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Максимовић,ИД бр:1304, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/39/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Саша Илић ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Саша Илић, ИД бр:1330, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/40/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Боривоје Савић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Боривоје Савић, ИД бр:1336, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/41/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Славољуб Стојадиновић ЈМБГ: због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Славољуб Стојадиновић, ИД 

бр:1345, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/42/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Миле Мандић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Миле Мандић,ИД бр:1364, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/43/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Миладин Жујовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Миладин Жујовић, ИД бр:1376, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/44/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Лазар Божовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Лазар Божовић, ИД бр:1394 , због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/45/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Стефан Цветковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Стефан Цветковић, ИД бр:1404, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/46/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Жељко Матејић, ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Жељко Матејић, ИД бр:1469, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/47/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Димитријевић, ЈМБГ: због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Димитријевић, ИД 

бр:1471, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/48/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Дарко Јаковљевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дарко Јаковљевић, ИД бр:1476, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/49/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Марко Пантић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Марко Пантић, ИД бр:1479, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/50/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Чаба Вилагош ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Чаба Вилагош, ИД бр:1493, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/51/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Радош Симић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Радош Симић, ИД бр:1496, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/52/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Фљорим Захири ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Фљорим Захири, ИД бр:1510 , 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/53/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Љубиша Антић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Љубиша Антић, ИД бр:1512, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/54/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Немања Ђорђевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Немања Ђорђевић, ИД бр:1539, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/55/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милан Стојилковић М., ЈМБГ: због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Стојилковић М, ИД 

бр:1556, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/56/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Верољуб Јанковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Верољуб Јанковић, ИД бр:1560, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/57/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Андреј Детковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Андреј Детковић, ИД бр:1607, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/58/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Жујевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Жујевић,ИД бр:1608, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/59/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милан Живковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Живковић, ИД бр:1612, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/60/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Јовица Карајловић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Јовица Карајловић, ИД бр:1614 , 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/61/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Никола  Јовановић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола  Јовановић, ИД бр:1627, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/62/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Дејан Бојичић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дејан Бојичић,ИД бр:1634, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/63/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Весна Ђорђевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Весна Ђорђевић, ИД бр:1643, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/64/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Драган Перић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Перић, ИД бр:1673, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/65/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Зоран Мирчетић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Мирчетић, ИД бр:1680, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/66/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Драшковић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Драшковић,ИД бр:1682, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/67/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Иван Аврамовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Иван Аврамовић, ИД бр:1696, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/68/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Миловановић ЈМБГ: због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Миловановић, ИД 

бр:1707, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/69/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Симо Бркић ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Симо Бркић, ИД бр:1765, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/70/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Зоран Ђурић ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Ђурић,ИД бр:1769, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/71/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Никола Бачаревић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Бачаревић, ИД бр:1788, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/72/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Данијел Јовановић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Данијел Јовановић, ИД бр:1811, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/73/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милан Гајић ЈМБГ: због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Гајић, ИД бр:1818, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/74/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Жељко Јованчов ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Жељко Јованчов,ИД бр:1846, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/75/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Стефан Николић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Стефан Николић, ИД бр:1853, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/76/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Војислав Милошевић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Војислав Милошевић, ИД 

бр:1868, због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/77/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Мирослав Лор ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Лор, ИД бр:1896, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/78/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Никола Бабић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Бабић,ИД бр:1939, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/79/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 



 
 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Жујовић ЈМБГ: због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Жујовић, ИД бр:1956, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

II. Одлуку доставити Одбору за издавање и одузимање лиценце. 

 

III. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, врши упис и води 

евиденцију свих чланова Коморе, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге 

послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута  Коморе је предвиђено да у случају да 

члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине ни након истека рока предвиђеног 

јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о искључењу из чланства у Комори, те се 

брише из евиденције чланова Коморе и губи сва права која му проистичу из чланства у 

Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у виду да је лицу изречена јавна 

опомена и да ни након њеног изрицања није извршена уплата чланарине у предвиђеном 

року, a како је и одредбом члана 32. став 1. тачка 23. Статута утврђено да Управни одбор 

доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства Коморе, а у вези са чланом 12в. 

Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/80/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Војкан Матић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Војкан Митић, ИД број 0029, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/81/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Драган Тодоров ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Тодоров, ИД број 0030, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину. 

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/82/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милутин Ковачевић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милутин Ковачевић, ИД број 

0217, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/83/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Рафајло Милановић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Рафајло Милановић, ИД број 

0265, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/84/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Ненад Петровић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ненад Петровић, ИД број 0300, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/85/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Душан Шодић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Душан Шодић, ИД број 0305, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/86/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александра Ћурковић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александра Ћурковић, ИД број 

0428, због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/87/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Борислав Дробац ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Борислав Дробац, ИД број 0472, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/88/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Ненадовић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси:  

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Ненадовић, ИД број 0518, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/89/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Дарко Стеванчевић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дарко Стеванчевић, ИД број 0578, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/90/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Дражен Асак ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дражен Асак, ИД број 0602, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/91/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Игор Андрић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Игор Андрић, ИД број 0603, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/92/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милојица Дамјановић ЈМБГ:  , због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милојица Дамјановић, ИД број 

0629, због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/93/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Новица Цветковић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Новица Цветковић, ИД број 0748, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/94/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Иван Ђуровић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Иван Ђуровић, ИД број 0906, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.    

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/95/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Марко Митровић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Марко Митровић, ИД број 1206, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.    

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/96/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Дренић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Дренић, ИД број 

1293, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/97/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Мирослав Стојанов ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Стојанов, ИД број 1308, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/98/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Мирослав Урошевић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Урошевић, ИД број 

1325, због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/99/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Горан Чоловић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Горан Чоловић, ИД број 1360, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/100/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Зоран Павловић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Павловић, ИД број 1371, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/101/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Нико Станковић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Нико Станковић, ИД број 1380, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/102/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Душан Маринковић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Душан Маринковић, ИД број 

1417, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/103/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Томашевић ЈМБГ:, због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Томашевић, ИД број 

1494, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/104/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Немања Ђинић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси:  

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Немања Ђинић, ИД број 1500, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/105/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Слађана Пантић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Слађана Пантић, ИД број 1507, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/106/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Анђелко Лазаров ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Анђелко Лазаров, ИД број 1544, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/107/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Јадранка Грбић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Јадранка Грбић, ИД број 1545, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/108/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милена Граховац ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милена Граховац, ИД број 1546, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/109/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Раде Ненадић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Раде Ненадић, ИД број 1547, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/110/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Љиљана Буцало Латиновић ЈМБГ:, због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Љиљана Буцало Латиновић, ИД 

број 1548, због неплаћања чланарине за 2017.годину.     

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/111/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Бранко Болић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Бранко Болић, ИД број 1549, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/112/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Ђорђе Радић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ђорђе Радић, ИД број 1563, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/113/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Милош Стефановић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Стефановић, ИД број 

1664, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/114/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Миле Алексић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Миле Алексић, ИД број 1700, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/115/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Марко Николић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Марко Николић, ИД број 1706, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/116/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Владимир Чворо ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Владимир Чворо, ИД број 1744, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/117/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Душан Медић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Душан Медић, ИД број 1805, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/118/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Стефановић ЈМБГ: , због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Стефановић, ИД број 

1867, због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/119/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Мирослав Ковачевић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Ковачевић, ИД број 

1886, због неплаћања чланарине за 2017.годину.    

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/120/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Александар Гулић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси:  

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Гулић, ИД број 1963, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/121/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Драган Сабов ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Сабов, ИД број 1974, због 

неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  

 
 

Ловачка комора Србије 



 
 

Број: 62/122/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Никола Јелисавчић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Јелисавчић, ИД број 1983, 

због неплаћања чланарине за 2017.годину.   

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  



 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 62/123/2018 

Датум: 27.12.2018. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

На основу члана 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, бр. 

18/10), и члана 32. Статута, а у вези члана 12в. Статута Управни одбор Ловачке коморе 

Србије, у поступку који се води против лица Славиша Степановић ЈМБГ:  , због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 27.12.2018. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Славиша Степановић, ИД број 

2012, због неплаћања чланарине за 2017.годину.  

 

 

II. Овлашћује се секретар Коморе да на сајту Коморе избрише искљученог члана 

са списка чланова Коморе. 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) 

прописано је да Комора утврђује права и дужности својих чланова, води евиденцију 

дисциплинских мера и обавља друге послове прописане Статутом. Чланом 12в. Статута 

Коморе је предвиђено да у случају да члан Коморе не изврши обавезу плаћања чланарине 

ни након истека рока предвиђеног јавном опоменом Управни одбор доноси одлуку о 

искључењу из чланства у Комори, те се брише из евиденције чланова Коморе и губи сва 

права која му проистичу из чланства у Комори, укључујући и право на лиценцу. Имајући у 

виду да је члану Коморе изречена јавна опомена и да ни након њеног изрицања није 

извршена уплата чланарине у предвиђеном року и како је одредбом члана 32. став 1. тачка 

23. Статута утврђено да Управни одбор доноси одлуку о пријему и искључењу из чланства 

Коморе, а у вези са чланом 12в. Статута, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

Поука о правном леку 

Одлука УО је коначно и на њу нема права жалбе. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић  
 

 


