
Ловачка комора Србије 

Број: 150/1/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Славомир Ћирић, ИД број 0157, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/2/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милан Тадић, ИД број 0195, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/3/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Станојло Ракић, ИД број 0239, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/4/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Томислав Ђуричин, ИД број 0243, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/5/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Радовић, ИД број 0256, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/6/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радослав Раденковић, ИД број 0261, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/7/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/8/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Јожеф Палфи, ИД број 0321, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/9/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/10/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Далибор Бркљач, ИД број 0477, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/11/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Јелена Павловић, ИД број 0483, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/12/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Вукомир Живковић, ИД број 0530, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/13/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Илија Ињац, ИД број 0541, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/14/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Перић, ИД број 0543, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/15/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/16/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/17/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/18/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Бојан Каличанин, ИД број 0569, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/19/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Продић, ИД број 0570, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/20/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миодраг Кљакић, ИД број 0597, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/21/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Љубодраг Јаковљевић, ИД број 0809, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/22/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милован Маљевић, ИД број 0958, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/23/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Пешић, ИД број 1183, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/24/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ласло Торма, ИД број 1190, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/25/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Момчило Миладиновић, ИД број 1203, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/26/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милан Миљковић, ИД број 1209, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/27/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Биљана Азашевац, ИД број 1282, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/28/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ненад Мирковић, ИД број 1289, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/29/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Младен Тинтор, ИД број 1295, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/30/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Урош Ранковић, ИД број 1302, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/31/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Родољуб Траиловић, ИД број 1319, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/32/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/33/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Жељко Илић, ИД број 1403, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/34/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/35/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Јовановић, ИД број 1413, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/36/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Андрија Лазић, ИД број 1461, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/37/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миле Келембер, ИД број 1506, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/38/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/39/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Жељко Андрић, ИД број 1565, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/40/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Биљана Марковић, ИД број 1581, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/41/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милан Арсенијевић, ИД број 1590, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/42/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/43/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Предраг Петровић, ИД број 1678, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/44/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Золтан Суњог, ИД број 1730, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/45/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Силвија Шимончик, ИД број 1747, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/46/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Јован Петровић, ИД број 1750, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/47/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Аксић, ИД број 1756, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/48/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Стефан Пашић, ИД број 1758, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/49/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Ковачевић, ИД број 1772, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/50/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Влајковић, ИД број 1775, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/51/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Вељко Илић, ИД број 1815, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/52/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мирослав Живић, ИД број 1857, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/53/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Љиљана Љујић, ИД број 1891, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/54/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Немања Вукосављевић, ИД број 1897, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/55/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Радојевић, ИД број 1946, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/56/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Алексић, ИД број 1950, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/57/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Страхиња Срндовић, ИД број 1958, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/58/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Пешић, ИД број 1961, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/59/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Данијел Јовановић, ИД број 1968, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/60/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Бојан Савић, ИД број 1972, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/61/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Јелићанин, ИД број 1991, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/62/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Тамаш Фаркаш, ИД број 1993, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/63/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Смиљка Радељевић, ИД број 1995, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/64/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Путниковић, ИД број 2004, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/65/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милоје Белић, ИД број 2026, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/66/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Бркић, ИД број 2071, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/67/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миле Ћурчић, ИД број 2105, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/68/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Славиша Митровић, ИД број 2167, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/69/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Момир Јовановић, ИД број 2171, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/70/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Чкребо, ИД број 2172, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/71/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Стефан Пејовић, ИД број 2209, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/72/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милан Радојчић, ИД број 0136, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/73/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Божидар Панкалојевић, ИД број 0395, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/74/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драгиша Николић, ИД број 1794, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/75/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миодраг Џамбас, ИД број 1801, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/76/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Слободан Дуцић, ИД број 1802, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/77/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Голуб Милијић, ИД број 0469, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/78/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Душан Јевђовић, ИД број 0904, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/79/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Трпковић, ИД број 1125, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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: 150/80/2021 

Датум: 08.06.2021 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

На основу члана 11. Закона о 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 08.06.2021. године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Славиша Недељковић, ИД број 1138, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020.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 

 


