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На основу члана 20.став 1.тачка 15., члана 27. и члана 46.Закона о локалној самоуправи      

( '' Службени гласник РС '',број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16 др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) 

и члана 69. Статута општине Жабари ( '' Службени гласник општине Жабари '',број 1/19), 

Општинско веће општине Жабари, на седници одржаној дана 19.01.2023.године, донело је  

 

 

ПРАВИЛНИК  
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ 

ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА   

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

 

 

Члан 1. 

 

Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале 

услед уједа напуштених паса (у даљем тексту: Правилник), утврђује се поступак и начин 

решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса на јавној 

површини територије општине Жабари. 

 

           Члан 2. 

 

Под напуштеним псом, у смислу овог Правилника сматра се пас који нема власника, 

односно држаоца или који се необележени (без уграђеног чипа), лишени бриге, неге, надзора, 

затекну на јавној површини територије општине Жабари. 

 

Члан 3. 

 

Оштећено лице је у обавези да након уједа пса поднесе писану пријаву о насталом 

догађају  Kомуналној инспекцији Одељења за општу управу, заједничке и инспекцијске послове 

Општинске управе општине Жабари одмах након уједа паса а најкасније у року од двадесет и  

један  дан. 

Пријава из става 1. овог члана  садржи податке о оштећеном лицу (име и презиме, адреса 

становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог догађаја и кратак опис догађаја. 

Оштећено лице је у обавези, да у пријави наведе све околности везане за критичан 

случај, евентуалне сведоке, као и да опише пса од кога је претрпео повреде. 

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 извештаје о пријављеним догађајима и издатим потврдама.  

 

Члан 4. 

 

Оштећено лице може остварити право на надокнаду штете настале услед уједа 

напуштених паса, уколико се јави надлежној здравственој установи ради 

медицинског/лекарског збрињавања. 

Надлежна здравствена установа по пријему оштећеног обавештава Полицијску станицу у 

Жабарима. 

Полицијска станица у Жабарима сачињава службену белешку, са изјавом оштећеног и 

фотографијама настале повреде. 
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Члан 5.  

 

Оштећено лице Комисији подноси захтев за накнаду штете настале услед уједа 

напуштених паса, на прописаном обрасцу (исти чини саставни део овог Правилника - Образац 

1.), који се може преузети са шалтера Писарнице у Услужном центру Општинске управе. 

Захтев за накнаду штете у смислу става 1.овог члана, оштећено лице може да поднесе 

најкасније у року од 30 дана од дана догађаја. 

Из оправданих разлога (временски период лечења и прибављања медицинске 

документације, други субјективни и објективни разлози ), захтев се може поднети и у року не 

дужем од 60 дана од дана догађаја. 

Оправданост разлога из става 3. овог члана цени Комисија за утврђивање основа и 

висини накнаде штете настале услед уједа напуштених паса ( у даљем тексту:Комисија), у 

поступку одлучивања у смислу члана 8. овог Правилника. 

 

Члан 6. 

 

Захтев за накнаду штете подноси се у писаној форми, јасне садржине, уписују се основни 

подаци оштећеног лица - име и презиме, адреса становања, ЈМБГ, затим место, датум и час 

насталог догађаја, кратак опис догађаја, као и опис претрпљених повреда, контакт телефон, број 

рачуна, са износом накнаде која се потражује. 

Уз захтев из става 1. овог члана, доставља се  следећа документација (у оригиналу или 

овереној фотокопији): 

- лична карта, 

- уколико се ради о малолетном лицу, извод из матичне књиге рођених прибавља се по 

службеној дужности; 

- потврда издата од стране Комуналног инспекторa, да је случај пријављен и евидентиран; 

- службена белешка издата од стране Полицијске станице  

- писана изјава подносиоца о догађају под претњом моралне, материјалне и кривичне 

одговорности за давање лажне изјаве; 

- фотографије места (део тела уједа); 

- изјаве сведока догађаја; 

- други доказе који могу бити од значаја за решавање захтева.  

 

Члан 7.  

 

 Комисија из става 1.овог члана образована је посебним актом Општинског већа општине 

Жабари. 

 Наведеним актом о образовању Комисије утврђен је број и састав чланова Комисије, 

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

 

Члан 8.  

 

 По разматрању примљеног захтева, Комисија упућује предлог Општинском 

правобраниоцу да: 

- прихвати захтев и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади свих 

видова штете или судско поравњање уколико се поступак за накнаду штете води пред судом на 

висини новчаног износа који је Комисија предложила, а који не може бити виши од 50.000,00 

динара; 

- одбије захтев; 

- одбаци захтев; 

- покрене судски поступак против лица, уколико постоји основана сумња да се ради о 

симулованој радњи. 

Предлог Комисије мора бити образложен. 
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Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог Општинском 

правобраниоцу у року од 30 дана од дана пријема захтева. 

 

Члан 9.  

 

Општински правобранилац је обавезан да у року од 60 дана од дана пријема предлога 

Комисије донесе акт по захтеву оштећеног лица. 

 

Члан 10. 

 

Oпштински правобранилац је овлашћен да може прихватити, признати и склопити 

поравнање како судско тако и вансудско и када оштећено лице пропусти рок да поднесе писану 

пријаву о насталом догађају, као и кад  пропусти рок за подношење захтева за накнаду штете и 

то до износа од 50.000 динара.  

 

Члан 11. 

 

Oпштински правобранилац је овлашћен да може прихватити и признати да се исплате 

сви трошкови које је имало оштећено лице. 

 

Члан 12. 

 

Oпштински правобранилац је овлашћен да може прихватити и признати да се исплате 

сви трошкови које је имало неко лице како у судском тако и у вансудском поступку. 

 

Члан 13. 

 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о поступку и начину 

решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса луталица на територији 

Општине Жабари,број: 020-100/12-01 од 28.09.2012.године („ Службени гласник општине 

Жабари“, бр 10/12). 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у '' Службеном гласнику 

општине Жабари ''. 

 

Број: 020-1/2023-01  

Датум:19.01.2023.године  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ  

                              

                                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                                              ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                               Јован Лукић, с.р. 
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