На основу члана 20. став 1. тачке 26. и 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/07) и чланова 77. и 81. Статута општине Опово
(„Општински службени гласник општине Опово“ број 18/12 и 3/13), Општинско
веће је на седници одржаној дана 09.12.2014. донело:
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА
ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак и начин решавања захтева грађана
за накнаду штете настале услед уједа паса или мачака луталица, на територији
општине Опово.
Члан 2.
Под псом или мачком луталицом у смислу овог Правилника сматрају се пас
односно мачка који немају власника односно држаоца или који се необележени
( без уграђеног чипа) , лишени бриге, неге, надзора затекну на јавној површини
општине Опово.

Члан 3.
У случају уједа од стране пса или мачке луталице оштећено лице је обавезно
да, након уједа, поднесе писану пријаву о насталом догађају инспекцији за заштиту
животне средине или комуналној инспекцији Општинске управе Опово, у року од
24 часа од тренутка уједа.(Образац 1, који је саставни део овог Правилника.)
Изузетно, због медицинске интервенције, односно задржавања, тај рок се
може продужити, али најдуже до 72 часа од уједа.
Члан 4.
Пријава из члана 3. овог Правилника садржи податке о оштећеном лицу
(име и презиме, адреса становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог догађаја и
кратак опис догађаја.
Оштећено лице је обавезно, да у пријави наведе све околности везане за
критичан случај, евентуалне сведоке, као и да опише пса (мачку) од кога је
претрпео повреде.
Оштећено лице је у обавези да са инспектором за заштиту животне средине
или комуналним инспектором оде на лице места, уколико је то неопходно, ради

даљег утврђивања чињеница везаних за догађај, претпостављени разлог уједа
(агресивна животиња, евентуално злостављање животиње), фотографисање пса
или мачке и др.
Члан 5.
Инспектор за заштиту животне средине односно комунални инспектор
обавезан да оштећеном лицу изда потврду о пријављеном догађају. (Образац 2,
који је саставни део овог Правилника.)
Инспектор за заштиту животне средине односно комунални инспектор је
дужан да у сарадњи са надлежном ветеринарском станицом на територији
општине Опово организује предузимање корака у циљу идентификације пса или
мачке када се на основу постојећег чипа утврђује њихов власник или
држалац,односно у случају необележене животиње прикупљају докази у циљу
утврђивања да ли ухваћени пас односно мачка имају власника односно држаоца,
податке о месту догађаја и др.
Члан 6.
Оштећено лице је у обавези, да се одмах по настанку штетног догађаја јави у
надлежну здравствену установу ради збрињавања.
Оштећено лице је у обавези, да о несрећном случају без оклевања обавести
Одељење унутрашњих послова у Опову, о чему ће надлежна лица да сачине
службену белешку.
Члан 7.
Оштећено лице, начелнику Општинске управе може да поднесе Захтев за
накнаду штете услед уједа напуштених животиња. (Образац 3, који је саставни део
овог Правилника.)
Захтев за накнаду штете у смислу става 1. овог члана оштећено лице може да
поднесе најкасније 8 дана од дана штетног догађаја.
Рок из става 2. овог члана може се продужити из објективних разлога (временски
период лечења, прибављање медицинске документације) али не дуже од 15 дана
од дана настанка штетног догађаја, под условом да је оштећени поднео пријаву
инспектору за заштиту животне средине односно комуналном инспектору у року
предвиђеним чланом 3. овог Правилника.
Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана мора да садржи веран опис
самог догађаја и његову локацију, опис пса или мачке (по могућству и
фотографију), ближи опис претрпљених повреда, све потребне податке о
непосредним сведоцима догађаја, као и предлог висине износа накнаде која се
потражује.

Члан 8.
Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да достави
документацију (оригинал или оверену фотокопију) којом ће оправдати поднети
захтев и приложити доказе о насталом случају уједа.
Уз захтев оштећено лице обавезно доставља:
1) фотокопију личне карте, односно извод из матичке књиге рођених за
малолетно лице;
2) потврду издату од стране инспектора за заштиту животне средине односно
комуналног испектора да је случај пријављен у року из члана 3. овог
Правилника;
3) службену белешку издате од стране ПС Опово;
4) комплетну медицинску документацију која се односи на повреду и остало
везано са тим ( извештај епидемиолога и одговарајућег специјалисте у
зависности од нанете повреде);
5) фотографије места (део тела) уједа;
6) писмену изјаву подносиоца о спорном догађају под претњом моралне,
материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве;
7) друге доказе који могу бити од значаја за решавање захтева.
Члан 9.
Начелник Општинске управе Опово примљене захтеве из члана 7. овог
Правилника доставља општинској Комисији за утврђивање основаности захтева и
висини накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња (у даљем тексту:
Комисија) у року од 3 дана од дана пријема.
Члан 10.
Комисију из члана 9. овог Правилника образује Општинско веће општине
посебним актом, у року од 7 дана од дана ступања на снагу овог Правилника.
Комисија је састављена од 3 члана и то:
- члан Општинског већа задужен за област здравства;
- инспектор за заштиту животне средине;
- комунални инспектор.
Члан 11.
Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог
начелнику Општинске управе најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева.
У току свог рада а у циљу прибављања додатних информација и утврђивања
релевантних чињеница, Комисија може позвати оштећено лице, узимати изјаве

сведока догађаја, вршити консултације и провере са надлежним органима и
установама и др.
По разматрању примљеног захтева, Комисија доноси одлуку и упућује предлог
начелнику Општинске управе да:
- прихвати захтев и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о
накнади штете на висину новчаног износа који је Комисија предложила;
- одбије захтев;
- одбаци захтев.
Предлог Комисије из става 3. овог члана мора бити образложен.
Члан 12.
Уколико је предлог Комисије да се оштећеном исплати накнада штете у
износу већем од 50.000,00 динара, начелник Општинске управе дужан је да
прибави сагласност Општинског већа.
Члан 13.
По прибављеној сагласности од Општинског већа, начелник Општинске
управе оштећеном лицу доставља предлог висине накнаде штете и оставља му рок
од три дана, да се писмено изјасни о понуђеном износу, или да своју сагласност да,
усмено на записник пред тим органом.
Уколико оштећено лице да сагласност на предложену висини новчане накнаде
штете, начелник Општинске управе ће са оштећеним закључити споразум о
мирном решењу спора.
Члан 14.
Начелник Општинске управе је обавезан да у року од 15 дана од дана
пријема предлога Комисије донесе акт по захтеву оштећеног лица, да закључи
вансудско поравнање или писмено обавести подносиоца захтева да је надлежна
Комисија одбила његов захтев.
Члан 15.
Оштећено лице је дужно да се пре покретања поступка за остваривање
права на накнаду штете пред надлежним судом, обрати начелнику Општинске
управе Опово, са захтевом из члана 7. овог Правилника са предлогом за мирно
решавање спора (члан 193. ЗУП-а).

Члан 16.
Уколико оштећено лице поднесе захтев за накнаду штете без пријаве
надлежној инпсекцији општине Опово, односно предлог за мирно решење спора
начелнику Општинске управе Опово, исти ће се доставити у оквиру рока
предвиђеног чланом 193. ЗУП-а надлежној инспекцији општине Опово ради
спровођења поступка по овом Правилнику.
Члан 17.
Административне послове за потребе рада Комисије обавља Одељење за
имовинско правне, стамбено – комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине.
Члан 18.
Инспектор за заштиту животне средине односно комунални инспектор је у
обавези да устроји, уредно води евиденцију о поднетим пријавама и издатим
потврдама оштећеним лицима, као и да о поднетим пријавама и издатим
потврдама уредно обавештава начелника Општинске управе и руководиоца
одељења.
Извештаји из става 1. овог члана достављају се најкасније до 5-ог у месецу за
претходни месец.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Општинском службеном гласнику општине Опово.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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Датум: 09.12.2014. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Бранко Михајловић

Образац 1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
Одељење за имовинско правне,
стамбено – комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине
Инспекција за заштиту животне средине
Комунална инспекција
ОПОВО
ПРЕДМЕТ: Пријава уједа пса / мачке
Дана
_______________
у
______________
часова,
у
насељеном
месту
_____________________
у
улици
__________________________
испред
_______________________________________ (навести кућни број или други постојећи
објекат)
претрпео
–
ла
сам,
односно
моје
малолетно
дете
_______________________________ претрпело је штету насталу услед уједа пса.
Околности везане за критичан догађај: __________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (опис пса –
обавезно навести да ли је пас обележен ушном маркицом).
Опис догађаја:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сведоци: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(навести личне податке о сведоцима).
У Опову, _______________ године

Подносилац пријаве:
_________________
адреса становања
_________________
телефон
_________________
број л.к.
_________________
ЈМБГ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ОПОВО
Одељење за имовинско правне,
стамбено – комуналне послове,
урбанизам, грађевинарство и
заштиту животне средине
Инспекција за заштиту животне средине
Комунална инспекција
ДАНА: __________
БРОЈ: ________
ОПОВО

Образац 2.

ПОТВРДА
Којом се потврђује да је __________________________ из __________________
__________________ дана ______________ године, пријавио Комуналној и
инспекцији за заштиту животне средине општине Опово, ујед пса који се догодио у
___________________________________________________________________ дана
______________ године у ___________ часова, при чему је штету претрпео
_______________________________________________________________________.
Подносиоцу пријаве _________________________________ су приказани
евиденциони картони паса који су ухваћени на јавној површини, стерилисани,
вакцинисани и враћени на место хватања.
Именовани није – јесте препознао пса у евиденцији ухваћених паса коју води ова
Служба.
______________________
инспектор за заштиту животне средине/комунални инспектор

ОПШТИНА ОПОВО
Начелнику Општинске управе Опово
ПРЕДМЕТ:

Образац 3

Захтев за накнаду штете услед уједа пса / мачке луталице

Дана _______________ у _______________ у улици _______________________
претрпео-ла сам, односно моје малолетно дете ______________________________
преетрпело је штету насталу услед уједа пса /мачке: _________________________
__________________________________________.
Опис пса / мачке: ________________________________________________________
Власника: _________________________________________ из __________________,
ул. ________________________________.
Опис догађаја:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Опис повреде:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведоци: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(обавезно унети личне податке сведока: име и презиме, адреса, број телефона)
На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од:
______________________ динара који треба уплатити на жиро рачун, односно
текући рачун број: _________________________________________________ који се
води код: ___________________________________.
Уз захтев прилажем:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________

4.
5.
6.
7.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

У _________________
Дана _________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
______________________
Име и презиме
______________________
Адреса
лк.бр.__________________
ПУ ____________________
_________________________
(својеручан потпис подносиоца)
Конт. тел. _________________

