
Ловачка комора Србије 

Број: 218/1/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



 

Ловачка комора Србије 

Број: 218/2/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радомир Гвојић, ИД број 0094, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/3/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Богдан Богићевић, ИД број 0099, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

  II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/4/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драшко Стојановић, ИД број 0108, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/5/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Станковић, ИД број 0146, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/6/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миодраг Здравковић, ИД број 0219, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 
 

, 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/7/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/8/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Саша Кумрић, ИД број 0281, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/9/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Тибор Нађ, ИД број 0308, дисциплинска мера ЈАВНЕ ОПОМЕНЕ, 

због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/10/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/11/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Сава Милош, ИД број 0564, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/12/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Срђан Абаџин, ИД број 0579, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/13/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драгомир Томашевић, ИД број 0626, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/14/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Вељко Вељковић, ИД број 0642, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/15/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Славко Ивановић, ИД број 0643, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/16/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Божидар Дукић, ИД број 0649, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/17/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Славица Дражић, ИД број 0678, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/18/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милорад Дешић, ИД број 0695, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/19/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Рашко Траиловић, ИД број 0714, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/20/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радомир Николић, ИД број 0735, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



  

Ловачка комора Србије 

Број: 218/21/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радисав Јовановић, ИД број 0816, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/22/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Будислав Радивојевић, ИД број 0818, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/23/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Љубинко Ђокић, ИД број 0819, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/24/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Божо Пивљанин, ИД број 0821, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/25/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Радош Ђурић, ИД број 0902, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/26/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2020, 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2020, 2021 и 2022.годину је 30 

дана, од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/27/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милан Петровић, ИД број 1139, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/28/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Митко Панић, ИД број 1141, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/29/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Огњен Николов, ИД број 1149, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/30/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драги Станковић, ИД број 1165, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/31/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Зоран Јовановић, ИД број 1166, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

др Милутин Ђорђевић 

 



 

Ловачка комора Србије 

Број: 218/32/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Недељковић, ИД број 1202, дисциплинска мера 

ЈАВНЕ ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2019,2020,2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2019,2020,2021 и 2022.годину 

је 30 дана, од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/33/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Марко Вељковић, ИД број 1296, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/34/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Оливер Кесић, ИД број 1354, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/35/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/36/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/37/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Љубиша Спасић, ИД број 1411, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



  

Ловачка комора Србије 

Број: 218/38/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/39/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Саша Маринковић, ИД број 1421, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



                                                                          
Ловачка комора Србије 

Број: 218/40/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Марко Савић, ИД број 1497, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/41/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Ђорђе Перовић, ИД број 1598, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/42/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



 

Ловачка комора Србије 

Број: 218/43/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Максимовић, ИД број 1667, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



  

Ловачка комора Србије 

Број: 218/44/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Јордан Јелисавчић, ИД број 1746, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/45/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Иван Цачевић, ИД број 1814, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



 

Ловачка комора Србије 

Број: 218/46/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Мариновић, ИД број 1827, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/47/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Новаковић, ИД број 1844, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/48/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Кијац, ИД број 1889, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/49/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Никола Богојевић, ИД број 1943, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



 

Ловачка комора Србије 

Број: 218/51/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Николић, ИД број 1970, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/52/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Душан Брадваровић, ИД број 1990, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/53/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Александар Лакић, ИД број 1996, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/54/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Миодраг Маријан, ИД број 2044, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/55/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Борис Миловановић, ИД број 2075, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2022.годину је 30 дана, од дана 

пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину.  

Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да сте уплатили 800 динара чиме сте 

измирили само чланарину за 2021. односно нисте измирили чланарину за 2022. годину 

након изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/56/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милијан Ђорђевић, ИД број 2123, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/57/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милутин Јелисавчић, ИД број 2132, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/58/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Арнолд Цеснак, ИД број 2154, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/59/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Глигорије Тодосијевић, ИД број 2176, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/60/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милан Станковић, ИД број 2178, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/61/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Шандор Катаи, ИД број 2186, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/62/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Владимир Ђукић, ИД број 2194, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/63/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милорад Јеленковић, ИД број 2202, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/64/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мирза Суљић, ИД број 2212, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/65/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Срећко Видић, ИД број 2223, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/66/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Горан Чамагић, ИД број 2224, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/67/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Николић, ИД број 2225, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/68/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дарко Милијановић, ИД број 2233, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/69/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Драган Вланиколин, ИД број 2249, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/70/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Дејан Вукадиновић, ИД број 2254, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/71/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Милош Јовановић, ИД број 2258, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 



Ловачка комора Србије 

Број: 218/72/2022 

Датум: 17.10.2022. 

Кнеза Вишеслава 3, Београд 

 

 

 

 

 

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

18/10), и члана 32. Статута,  а у вези члана 12в. став 2. Статута Управни одбор Ловачке 

коморе Србије, на седници одржаној 17.10.2022 године, доноси: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I Изриче се лицу Мирослав Живковић, ИД број 2260, дисциплинска мера ЈАВНЕ 

ОПОМЕНЕ, због неплаћања чланарине у ЛКС за 2021 и 2022.годину. 

II Рок за достављање доказа о уплати чланарине за 2021 и 2022.годину је 30 дана, 

од дана пријема 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. став 2. Статута, предвиђено изрицање јавне 

опомене уколико члан Коморе у року од 30 дана, од дана пријема опомене не уплати 

чланарину. Увидом у евиденцију Коморе утврђено је да нисте измирили чланарину након 

изрицања опомене. 

Како је одредбом члана 32. став 1. 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 проистичу из чланства укључујући и право на лиценцу коју 

издаје Комора. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

 

                                                                                       др Милутин Ђорђевић 

 


