
Образац 1.  
   

НАЈАВА ЛОВА УЗ ГРАНИЧНУ ЛИНИЈУ  
  
Ловачко удружење / овлашћено лице   
  
Станици граничне полиције   
најављује лов на удаљености до 300 метара од граничне линије према држави   
у рејону (место - локација)   
  
Датум и време почетка лова   
Датум и време очекиваног завршетка лова   
Име, презиме и телефонски број стручног пратиоца/вође групе ловаца   
  

   

Група броји ___________ ловаца са следећим подацима:  

1.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  
   (врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
2.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
3.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
4.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
5.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
6.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
7.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
8.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
9.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
10.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  



(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
11.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
12.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
13.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
14.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
15.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
16.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
17.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
18.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
19.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  
20.    ЈМБГ*   
   (име и презиме)     
  

(врста оружја, калибар, фабр. број и власник оружја и број оружног листа)  

* за стране држављане у поље ЈМБГ уписати број путне исправе и државу издавања 

Дана ____________________   ПОДНОСИЛАЦ НАЈАВЕ  
У _______________________     _________________________  

_______________________________________________________________________________________________________  

Најава примљена:        

Дана ____________________   ОВЛАШЋЕНО СЛУЖБЕНО 
ЛИЦЕ  

У _________________ часова     ____________________________  
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