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1. 

 

На основу члана 46. Закона о локaлној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07 и 

83/14- др. закон) и члана 62.Статута општине Варварин (''Сл. лист општине Варварин“, 

бр.9/08,12/08, 2/09, 3/09 , 7/12, 12/13 и 10/15),  

Општинско веће општине Варварин на 16.седници одржаној 17.02.2017. године,  

донело је 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂAНА 

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ ПСИ ЛУТАЛИЦЕ 

 

 

Члан 1. 

  Овим  правилником ( у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин 

решавања захтева грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице.  

Под штетом се подразумева штета настала услед уједа паса луталица и штета настала 

услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња (у даљем тексту: догађај), на 

територији општине Варварин.  

 

Члан 2. 

Оштећено лице је бавезно да поднесе писану пријаву о насталом догађају одмах након 

догађаја, а најкасније у року од 5 дана од дана догађаја, Комуналној инспекцији Општинске 

управе општине Варварин. 

Комунална инспекција је дужна да изда потврду оштећеном лицу о пријављеном 

догађају. 

Комунална инспекција је обавезна да устроји и уредно води евиденцију о поднетим 

пријавама и издатим потврдама оштећеним лицима, као и да на захтев надлежних органа 

доставља извештај о пријављеним догађајима и издатим потврдама. 
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Уједи паса 

 

Члан 3. 

Оштећено лице Општинском правобранилаштву општине Варварин, подноси захтев 

за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на образцу 1. (који је саставни део овог 

правилника). 

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 

30 дана од дана догађаја. 

Захтев из става 1. овог члана мора да буде на прописаном обрасцу, јасне садржине са 

назнаком адресе, контакт телефона и броја  текућег рачуна. 

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи веран опис и локацију догађаја, имена 

евентуалних сведока догађаја, опис претрпљених повреда, са износом накнаде коју 

потражује. 

 

Члан 4. 

Уз захтев из члана 3. овог правилника, оштећено лице је у обавези да достави 

оригинал или оверене фотокопије документације и то: 

- личну карту ( или извод из МКР за малолетно дете), 

- копију картице текуђег рачуна, 

- потврду комуналне инспекције као доказ да је догађај пријављен у року, 

- комплетну медицинску документацију која се односи на лечење ( извештај 

надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара специјалисте 

са детаљним описом повреде, института за заштиту здравља и слично), 

- друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

 

Напади паса луталица и покољ домаћих животиља 

 

Члан 5. 

Оштећено лице Општинском правобранилаштву општине Варварин подноси захтев за 

накнаду штете настале услед напада паса луталица и покоља домаћих животиља на образцу 

2. (који је саставни део овог правилника). 

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 

30 дана од дана догађаја. 

Захтев из става 1. овог члана мора да буде на прописаном обрасцу, јасне садржине са 

назнаком адресе, контакт телефона и бројем текућег рачуна. 

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи веран опис и локацију догађаја, имена 

евентуалних сведока догађаја, податак о врсти и броју домаћих закланих животиња, са 

износом накнаде коју потражује. 

 

Члан 6. 

Уз захтев из члана 5. овог правилника, оштећено лице је у обавези да достави 

оригинал или оверене фотокопије документације и то: 

- личну карту (копију или очитану), 

- копију картице текуђег рачуна, 

- потврду комуналне инспекције као доказ да је догађај пријављен у року, 
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- записник Полицијске станице Варварин (уз приложене фотографије покланих 

животиња), 

- извештај ветеринара или надлежне ветеринарске станице о насталом догађају. 

- записник инспектора о испуњености услова за држање  домаћих животиња, 

- друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

 

Члан 7. 

Општински правобранилац примљене захтеве из члана 3. и члана 5. овог правилника 

доставља Комисији за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса 

луталица и штете настале услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња (у даљем 

тексту Комисија). 

Комисију из става 1. овог члана образује председник општине Варварин, посебним  

актом у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Актом о образовању Комисије утврђује се број и састав Комисије, послови и задаци 

које ће Комисија обављати, као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Стручне и административне послове за потребе комисије обавља комунална 

инспекција Општинске управе.  
 

Члан 8. 

Комисија по разматрању примљеног захтева, упућује предлог Општинском 

правобраниоцу, да захтев: 

1) прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади штете, 

на висину новчаног износа који је комисија предложила или 

2) одбије захтев. 

Предлог Комисије из става 1. овог члана мора да буде образложен. 

 

  Члан 9. 

Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед уједа паса луталица 

(материјална и нематеријална штета) од зависности од врсте и тежине повреде највише до 

60.000,00 динара. 

Уколико је повређени малолетно лице, Комисија може предложити и виши износ, али 

не виши од 90.000,00 динара. 

 

Члан 10. 

Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед напада паса луталица 

и покоља домаћих животиња у висини тржишне цене живе ваге по килограму за животиње 

над којима је извршен покољ.      

Члан 11. 

  Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог Општинском 

правобраниоцу, најкасније у року од 15 дана од пријема захтева. 

 

Члан 12. 

Комисија обавештава оштећено лице писменим путем, ако је предложено да се његов 

захтев одбије, односно одбаци. 
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Ако комисија предложи да се усвоји захтев оштећеног лица, Општински 

правобранилац ће тражити сагласност Општинског већа општине Вараварин да закључи 

споразум о вансудском поравнању са оштећеним. 

Општински правобранилац је у обавези да у року од 10 дана од дана пријема 

сагласности Општинског већа општине Варварин, закључи вансудско поравнање или 

писмено обавести оштећено лице да је надлежна комисија упутила предлог да се његов 

захтев одбије. 

 

Члан 13. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Закључак Општинског већа 

општине Варварин, бр.733-6/2016-III од 18.04.2016.године 

 

Члан 14. 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине 

Варварин''.  

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

Број: 110-6/2017-III од  17.02.2017. године 

 

                                                         Председник  

                                                            /м.п./ Војкан Павић, инж.геодезије, с.р. 
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 1. 
Образац број 1 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ  

                     УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 

Дана ________ године, у __________________ у улици___________________, претрпео/ла сам, односно моје 

малолетно дете_______________________________ је претрпело штету услед уједа пса 

____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

( опис пса) 

Опис догађаја: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________. 

Опис повреде : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_________________________________ . 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ од ___________ динара, који треба уплатити на 

текући рачун број ___________________________, који се води код _________________ банке. 

Уз захтев прилажем: 

- фотокопију личне карте, ( извод из МКР за малолетно дете) 

- оригинал или фотокопију лекарске документације 

- извештај надлежне ветеринарске станице 

- извештај полицијске станице 

- копију картице текућег рачуна 

- потврду комуналне инспекције и др. 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

Да ли постоје сведоци догађаја (заокружити) 

                     ДА                       НЕ 

Подаци о евентуалним сведоцима догађаја: 

1._________________________________________, _______________________________________ 

                  ( име и презиме сведока)                                                       ( ЈМБГ) 
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___________________________________________, _______________________________________ 

                          ( адреса)                                                                 ( број личне карте)  

 

2._________________________________________, _______________________________________ 

                 ( име и презиме сведока)                                                       ( ЈМБГ) 

__________________________________________, _______________________________________ 

                          ( адреса)                                                                 ( број личне карте) 

Изјава сведока 1: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 Изјава сведока 2: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

У Варварину, дана _____године 

                                                                                             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

                                                                                                Име и презиме_______________________ 

                                                                                                Адреса    ___________________________ 

                                                                                                 Бр.лк. ______________ ПУ ___________ 

                                                                                                 Контакт тел: _______________________ 

                                                                                                 Својеручни потпис __________________ 
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 2. 

 
Образац број 2  

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 

 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ  

                     УСЛЕД  НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И ПОКОЉА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

Дана ________године, у __________________ у улици ___________________, претрпео/ла сам штету услед 

напада паса луталица и покоља домаћих животиња. 

Опис догађаја: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________. 

 

Опис причињене штете : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________. 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ од __________ динара, који треба уплатити на текући 

рачун број _________________________, који се води код _________________ банке. 

Уз захтев прилажем: 

- фотокопију личне карте,  

- извештај надлежне ветеринарске станице или ветеринарске инспекције, 

- записник полицијске станице (са фотографијама догађаја), 

- записник инспектора о испуњености услова за држање домаћих животиња, 

- копију картице текућег рачуна, 

- потврду комуналне инспекције и другу документацију. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Да ли постоје сведоци догађаја ( заокружити) 

                      ДА                       НЕ 

Подаци о евентуалним сведоцима догађаја: 

1._________________________________________, _______________________________________ 

                  ( име и презиме сведока)                                                       ( ЈМБГ) 
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___________________________________________, _______________________________________ 

                          ( адреса)                                                                 ( број личне карте)  

 

2._________________________________________, _______________________________________ 

                 ( име и презиме сведока)                                                       ( ЈМБГ) 

__________________________________________, _______________________________________ 

                          ( адреса)                                                                 ( број личне карте)  

 Изјава сведока 1: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 Изјава сведока 2: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

У Варварину, дана______године                                              ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

                                                                                                Име и презиме_______________________ 

                                                                                                Адреса    ___________________________ 

                                                                                                 Бр.лк. ______________ ПУ ___________ 

                                                                                                 Контакт тел: _______________________ 

                                                                                                 Својеручни потпис __________________ 
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ИЗДАВАЧ: 

 

Општинска упрaва, Трг Мирка Томића бр.5 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

 

        



 


