
 
 

Ловачка комора Србије 

Број: 95/1/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Чолић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Чолић, ИД број 0123, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/2/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милошевић, ЈМБГ:  , због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Димитрије Милошевић, ИД број 

0650, због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/3/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јанковић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Љубиша Јанковић, ИД број 0740, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/4/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милић Савић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милић Савић, ИД број 0983, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/5/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Обрадовић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Обрадовић, ИД број 0988, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/6/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Радован Самарџија, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Радован Самарџија, ИД број 1081, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/7/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Давор Чокић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Давор Чокић, ИД број 1085, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/8/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Павловић ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Павловић, ИД број 1090, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/9/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Стевановић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси:  

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Стевановић, ИД број 

1271, због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/10/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Бојан Радун ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Бојан Радун, ИД број 1423, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/11/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Ђурица Ђуришић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ђурица Ђуришић, ИД број 1574, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/13/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Вучинић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Вучинић, ИД број 1637, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/14/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Стојичев, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Новица Стојичев, ИД број 1701, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/15/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Драгомир Абаџин, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драгомир Абаџин, ИД број 1718, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/16/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

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

1725, због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/17/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Симић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Горан Симић, ИД број 1779, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/18/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Славко Бороцки, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Славко Бороцки, ИД број 1828, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/19/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Гаврић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Марко Гаврић, ИД број 1884, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/20/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Драгољуб Новчић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драгољуб Новчић, ИД број 1945, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/21/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јелена Голушин, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Јелена Голушин, ИД број 1953, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/22/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Рашић ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Горан Рашић, ИД број 1976, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/23/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Митровић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

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

2027, због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/24/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Џанић, ЈМБГ:, због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Иван Џанић, ИД број 2047, због 

неплаћања чланарине за 2018.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: 95/25/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милошевић, ЈМБГ:  , због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, 

доноси:  

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Слободан Милошевић, ИД број 

2059, због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/26/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јовичић, ЈМБГ:  , због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Јовичић, ИД број 2072, 

због неплаћања чланарине за 2018.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: 95/27/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Алексић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Данијел Алексић, ИД бр:1533, 

због неплаћања чланарине за 2018.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, 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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/28/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Павловић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Бранислав Павловић, ИД бр:1538, 

због неплаћања чланарине за 2018.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, 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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/29/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јовановић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Душан Јовановић, ИД бр:0027 , 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/30/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Недељко Олић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Недељко Олић, ИД бр:0071 , због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/31/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Велимир Велемир, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Велимир Велемир, ИД бр:0091 , 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/32/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Маринковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Данијел Маринковић, ИД бр:0112, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/33/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јанковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Јанковић, ИД бр:0115, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/34/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Степанић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дејан Степанић, ИД бр:0134 , због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/35/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Илија Куга, ЈМБГ:, због неплаћања годишње 

чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Илија Куга, ИД бр:0160, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/36/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Коцић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Срђан Коцић, ИД бр:0216, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/37/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Андреја Микић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Андреја Микић, ИД бр:0287, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/38/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јелић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Јелић, ИД бр:0342, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/39/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Митровић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Митровић, ИД бр:0361 , 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/40/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Живановић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Војислав Живановић, ИД бр:0422, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/41/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Миливоје Тодоровић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Миливоје Тодоровић, ИД бр:0438, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/42/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Радојко Павловић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Радојко Павловић, ИД бр:0440 , 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/43/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Миливоје Јевтић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Миливоје Јевтић, ИД бр:0447, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/44/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Лечић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Лечић, ИД бр:0460, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/45/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Петровић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Петровић, ИД бр:0479, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/46/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Миљковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Миљковић, ИД бр:0522, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/47/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Драгослав Банковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драгослав Банковић, ИД бр:0556, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/48/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Стевица Санадровић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Стевица Санадровић, ИД бр:0607, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/49/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Синиша Марковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Синиша Марковић, ИД бр:1177, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/50/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Пунош, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Душан Пунош, ИД бр:1226, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/51/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Бабић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Бранислав Бабић, ИД бр:1228, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/52/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Лабанц, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Лазар Лабанц, ИД бр:1246, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/53/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Маринковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Маринковић, ИД бр:1249, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/54/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Тркуља, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драган Тркуља, ИД бр:1262, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/55/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Очигрија, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ненад Очигрија, ИД бр:1265, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/56/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Стојковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Предраг Стојковић, ИД бр:1297, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/58/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Мики Николов, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мики Николов, ИД бр:1309, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/59/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Зорко Станковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зорко Станковић, ИД бр:1356, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/60/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милорад Милинковић, ЈМБГ:, због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милорад Милинковић, ИД 

бр:1418, због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/61/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Клиновски, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Мирослав Клиновски, ИД 

бр:1446, због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/62/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Цураковић, ЈМБГ:, због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

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

бр:1498, због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/63/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Јовановић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Горан Јовановић, ИД бр:1523, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/64/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Сабади, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Александар Сабади, ИД бр:1553, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/65/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Миленковић, ЈМБГ:, због 

неплаћања годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Боривоје Миленковић, ИД 

бр:1554, због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/66/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Пилиповић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Марко Пилиповић, ИД бр:1568, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/67/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милојевић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Милојевић, ИД бр:1642, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/68/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Миљан Пекез, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Миљан Пекез, ИД бр:1653, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/69/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Стојковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милош Стојковић, ИД бр:1722, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/70/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Митровић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Владимир Митровић, ИД бр:1729, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/71/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милорад Ранчић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милорад Ранчић, ИД бр:1731, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/72/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Васиљевић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Ненад Васиљевић, ИД бр:1753, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/73/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Мићовић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Мићовић, ИД бр:1871, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/74/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Рашевић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Зоран Рашевић, ИД бр:1874, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/75/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Живковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Стефан Живковић, ИД бр:1878, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/76/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милинковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Немања Милинковић, ИД бр:1890, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/77/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Аћимовић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Жељко Аћимовић, ИД бр:1895, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/78/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Ћелбабин, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Ћелбабин, ИД бр:1900, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/79/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Удовичић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милутин Удовичић, ИД бр:1901, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/80/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Дамир Симоновић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Дамир Симоновић, ИД бр:1903, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/81/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Мићић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Стефан Мићић, ИД бр:1910, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/82/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Ли Шакић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Милан Ли Шакић, ИД бр:1922, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/83/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Драгољуб Луковић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Драгољуб Луковић, ИД бр:1927, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/84/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Ивановић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Марко Ивановић, ИД бр:2007, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/85/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Стеван Ловић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Стеван Ловић, ИД бр:2025, због 

неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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: 95/86/2019 

Датум: 08.10.2019. 

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 Милетић, ЈМБГ:, због неплаћања 

годишње чланарине у Комори, на седници одржаној 08.10.2019. године, доноси: 

 

 

О Д Л У К А 

 

 

I. ИСКЉУЧУЈЕ СЕ из чланства у Комори лице Никола Милетић, ИД бр:2074, 

због неплаћања чланарине за 2018.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 члану Коморе изречена 

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

предвиђеном року, на основу овлашћења Управног одбора из члана 32. став 1. тачка 23. 

Статута, 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 
 


