
Ловачка комора Србије 

Број: 116/1/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Велимир Кизић, ИД број 0040, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/2/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драган Стојановић, ИД број 0046, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/3/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Влатко Петровић, ИД број 0052, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/4/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Антун Винков, ИД број 0063, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/5/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Павле Булић, ИД број 0103, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/6/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ненад Костадиновић, ИД број 0107, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/7/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Братислав Марковић, ИД број 0129, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/8/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милорад Даниловић, ИД број 0154, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/9/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мирослав Бероња, ИД број 0156, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/10/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Данијела Младеновић, ИД број 0210, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/11/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дивчан Михајловић, ИД број 0232, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/12/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Бранислав Новков, ИД број 0244, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/13/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Петар Речевић, ИД број 0254, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/14/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Небојша Рајковић, ИД број 0260, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/15/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Стојановић, ИД број 0277, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/16/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Мишић, ИД број 0284, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/17/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Јовић, ИД број 0297, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/18/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Драговић, ИД број 0298, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/19/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Тамаш Катаи, ИД број 0339, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/20/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Најдановић, ИД број 0355, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/21/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Беуковић, ИД број 0368, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/22/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драган Гошић, ИД број 0421, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/23/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Давор Веселиновић, ИД број 0429, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/24/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Раковић, ИД број 0436, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/25/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Адамовић, ИД број 0439, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/26/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дарко Медар, ИД број 0449, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/27/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Станислав Симоновић, ИД број 0493, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/28/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милена Јовановић, ИД број 0496, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/29/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Ненадовић, ИД број 0518, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/30/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Станимирка Лечић, ИД број 0519, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/31/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Саша Николић, ИД број 0547, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/32/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Србислав Станојковић, ИД број 0558, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/33/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драган Пајић, ИД број 0561, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/34/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радослав Петровић, ИД број 0562, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/35/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драгомир Иванковић, ИД број 0584, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/36/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ђорђе Недимовић, ИД број 0604, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/37/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Милош, ИД број 0686, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/38/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дарко Микуљевић, ИД број 0698, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/39/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драган Чанчар, ИД број 0751, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/40/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Славољуб Симић, ИД број 0797, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/41/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милоје Перовић, ИД број 0812, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/42/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Гавриловић, ИД број 0840, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/43/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Стојан Пантовић, ИД број 0963, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/44/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Станиша Стојковић, ИД број 1187, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/45/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Жељко Грујић, ИД број 1208, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/46/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никица Беадер, ИД број 1234, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/47/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Марко Јовановић, ИД број 1253, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/48/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Павле Петрашковић, ИД број 1287, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/49/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Павловић, ИД број 1315, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/50/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мустафа Хот, ИД број 1335, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/51/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Муамер Хаџић, ИД број 1337, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/52/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милисав Јевђенијевић, ИД број 1347, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/53/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Далибор Пијевић, ИД број 1361, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/54/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Тодоровић, ИД број 1365, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/55/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Саша Илић, ИД број 1369, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/56/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Слободан Марјановић, ИД број 1399, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/57/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Саша Јордановић, ИД број 1410, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/58/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Миловановић, ИД број 1447, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/59/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Бора Митић, ИД број 1499, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/60/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Марко Милојковић, ИД број 1511, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/61/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Азашевац, ИД број 1537, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/62/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Владо Крагуљац, ИД број 1543, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/63/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Џамић, ИД број 1586, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/64/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драган Зарић, ИД број 1592, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/65/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ненад Петровић, ИД број 1593, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/66/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ђурица Дукић, ИД број 1609, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/67/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Михаило Леонтијевић, ИД број 1615, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/68/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Брзак, ИД број 1620, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/69/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Соколов, ИД број 1621, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/70/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Стојковић, ИД број 1624, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/71/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миљан Милованчевић, ИД број 1625, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/72/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миодраг Мићин, ИД број 1668, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/73/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Лазар Нововић, ИД број 1681, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/74/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Марко Николић, ИД број 1706, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/75/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Данка Миличић, ИД број 1710, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/76/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радомир Ратковић, ИД број 1716, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/77/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Арсић, ИД број 1717, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/78/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Раде Бркић, ИД број 1736, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/79/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Арсић, ИД број 1745, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/80/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Вукашин Шофранац, ИД број 1768, дисциплинска мера 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Како је одредбом члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче 

дисциплинске мере, а чланом 12в.  предвиђено изрицање опомене за чланове који не 

извршавају обавезе плаћања чланарине у складу са Статутом, одлучено је као у 

диспозитиву одлуке. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/81/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ненад Шарац, ИД број 1773, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/82/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Влајковић, ИД број 1775, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/83/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Небојша Петковић, ИД број 1817, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/84/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Новаковић, ИД број 1844, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/85/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Жељко Јуришић, ИД број 1847, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/86/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Лазић, ИД број 1862, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/87/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Попадић, ИД број 1863, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/88/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Раде Павловић, ИД број 1875, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/89/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Раденковић, ИД број 1879, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/90/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Сава Томић, ИД број 1892, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/91/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Васић, ИД број 1902, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/92/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мирко Марковић, ИД број 1920, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/93/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Ивановић, ИД број 1937, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/94/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Алексић, ИД број 1950, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/95/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мирослав Којадиновић, ИД број 1959, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/96/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Петковић, ИД број 1967, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/97/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Јелићанин, ИД број 1991, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/98/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Арпад Памер, ИД број 2002, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/99/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ферид Чојо, ИД број 2005, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/100/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Борис Кујовић, ИД број 2013, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/101/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Марко Аћимовић, ИД број 2016, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/102/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Срђан Заилац, ИД број 2019, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/103/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Владимир Мирковић, ИД број 2021, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/104/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Тодорчевић, ИД број 2023, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/105/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Виктор Зарија, ИД број 2038, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/106/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радисав Стојановић, ИД број 2040, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/107/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Маркус, ИД број 2048, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/108/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Симић, ИД број 2053, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/109/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Немања Симовић, ИД број 2061, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/110/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Маријана Ристић, ИД број 2073, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/111/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Борис Миловановић, ИД број 2075, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/112/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Сивонић, ИД број 2083, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/113/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миодраг Петровић, ИД број 2099, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/114/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Бојан Мажић, ИД број 2110, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/115/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Стеван Живић, ИД број 2111, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/116/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Борко Пуцаревић, ИД број 2117, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/117/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Бранислав Пешић, ИД број 2118, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 116/118/2020 

Датум: 30.07.2020. 

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, на седници одржаној 30.07.2020. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Стефан Јездић, ИД број 2163, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019.годину је 30 дана, од дана 

пријема јавне опомене. 

 

 

 

Образложење 

 

Чланом 11. Закона о дивљачи и ловству прописано је да Комора утврђује права и 

дужности својих чланова, води евиденцију дисциплинских мера и обавља друге послове 

прописане Статутом, док је чланом 12в.предвиђено изрицање јавне опомене уколико члан 

Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не плати чланарину. Како је одредбом 

члана 32. тачка 8. Статута утврђено да Управни одбор изриче дисциплинске мере, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном леку: 

Решење УО је коначно и на њега нема права жалбе. 

У случају неизвршавања обавезе УО ће изрећи меру искључења из чланства, 

којом се губе сва права која пристичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 


