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На основу члана 67. тачка 12. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања

“број 2/2008,7/2013,11/2014,15/2018 )  и члана 42. Пословника о раду Општинског већа 

општинеСокобања, Општинско веће Општине Сокобања, на седници одржаној дана 06.07.2018.

донело је  

ПРАВИЛНИК  

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 
НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ 

И НАКНАДЕ ДРУГИХ ВИДОВА ШТЕТЕ
 

 Члан 1. 

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

напада напуштених животиња или штете коју проузрокују напуштене животиње ( у даљем тексту: 

Правилник), утврђује се поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете услед 

напада напуштене животиње на јавној површини територије општине Сокобања. 

 Члан 2. 

Под напуштеном животињом, у смислу овог Правилника сматра се пас или мачка, односно друга 

животиња која нема власника, односно држаоца или која се необележена (без уграђеног чипа) 

лишена бриге, неге, надзора затекне на јавној површини на територији општине Сокобања. 

Оштећеним лицем у смислу овог Правилника, сматра се лице које је претрпело напад напуштене 

животиње и коме је том приликом нанета телесна повреда уједом или лице коме је од стране 

напуштене животиње причињена друга врста материјалне или нематеријалне штете (например: 

оштећење возила, напад на стоку или кућног љубимца и сл.) 

                                                                                   Члан 3. 

Оштећено лице у случају уједа напуштене животиње, Правобраниоцу општине Сокобања 

подноси захтев за накнаду штете настале услед уједа напуштене животиње (Образац број 1). 

Образац број 1. је саставни део овог правилника. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се у писаној форми, јасне садржине, са назнаком адресе, 

контакт телефона и бројем текућег рачуна. 

Захтев из става 1. овог става треба да садржи веран опис и локацију догађаја, имена евентуалних 

сведока догађаја, опис претрпљених повреда и износ накнаде које оштећено лице потражује. 

                                                                                 Члан 4. 

Уз захтев из члана 3. овог Правилника оштећено лице је у обавези да достави: 

- Фотокопију личне карте ( за малолетно дете извод из матичне књиге рођених), 



- Комплетну медицинску документацију на прописаном обрасцу која се односи на лечење 

(извештај надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара 

специјалисте и сл.) 

- Извештај надлежне ветеринарске станице на прописаним обрасцима ( извештај 

ветеринара ) 

- Извештај Полицијске станице, 

- Копију картице текућег рачуна и друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

                                                                            Члан 5. 

Оштећено лице у случају напада паса или мачке луталице Правобранилаштву општине 

Сокобања подноси захтев за накнаду штете настале услед напада паса или мачке луталице. ( 

Образац бр. 1). 

Образац бр. 1  је саставни део овог Правилника. 

Захтев из става 1. овог члана мора да буде у писаној форми, 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 и износ накнаде коју оштећено лице потражује. 

                                                                         Члан 6. 

Уз захтев из члана 5. овог Правилника оштећено лице је у обавези да достави: 

- Фотокопију личне карте 

- Извештај лекара надлежне здравствене установе 

- Извештај ветеринарске станице 

- Записник Полицијске станице Сокобања 

- Друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

                            

                                                           Члан 7. 

Правобранилац општине Сокобања примљене захтеве из члана 3. овог Правилника доставља 

Комисији з а утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа пса или мачке 

луталице ( у даљем тексту: Комисија). 

Комисију из става 1. овог члана образује председник општине Сокобања, посебним решењем, у 

року од осам дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Решењем о формирању Комисије утврђује се број и састав, послови и задаци које ће Комисија 

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

                                                                         Члан 8. 

Комисија по разматрању примљеног захтева упућује предлог председнику општине да захтев: 

- Прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о наканди штете, на 

висину новчаног износа који је Комисија предложила 

- Одбије захтев или 

- Одбаци захтев. 

Предлог Комисије из става 1. овог члана мора бити образложен. 
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Члан 9. 

Комисиja је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог председнику општине 

најкасније у року од 8 ( осам) дана од дна пријема захтева. 

Члан 10. 

Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед уједа паса или мачке луталице 

( материјална и нематеријална штета), у зависности од врсте и тежине повреда, највише до 

50.000,00 динара. 

Уколико је оштећени малолетно лице Комисија може предложити и виши износ накнаде штете 

али не виши од 70.000,00 динара. 

Члан 11. 

Правобранилац општине Сокобања обавезан је да у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

предлога Комисије припреми и изради текст уговора о поравнању и достави га председнику 

општине на потпис, уколико је Комисија предложила да се закључи вансудско поравнање. 

Члан 12. 

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

одбије, односно одбаци. 

Члан 13. 

У складу са одредбама овог Правилника, Комисија ће решавати и друге видове штете које 

претрпе физичка или правна лица на територији општине Сокобања, за чији је настанак или 

узрок одговорна општина Сокобања у складу са одредбама посебних закона ( пад у шахту, 

оштећење ствари или лица услед пада гране са дрвећа које се налази на јавним површинама, 

пад на лед на јавној површини и слично) 

 

Члан 14. 

Захтеви оштећених лица који су поднети општини Сокобања, пре ступања на снагу овог 

Правилника, а нису решени,  решиће се у складу са одредбама овог Правилника. 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

Члан 16. 

Овај Правилник објавити у „Службеном листу општине Сокобања“. 

 

 
 

Број: 401-528/2018
Дана: 06.07.2018. године
С о к о б а њ а 
                                                                                                                 Општинско Веће општине Сокобања 
         Председник Већа 
            Исидор Крстић 
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ЗАХТЕВ 

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА/МАЧКЕ ЛУТАЛИЦЕ 

 

 

 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

 

 

 

 

Дана ______________2018.године, у _________________________, у улици 

________________________ претрпео/ла сам, односно моје малолетно дете 

___________________________ је претрпело штету услед уједа пса/мачке 

_______________________________________________________________________ 

                                         (опис пса) 

 

 

Опис догађаја: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Опис повреде: 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

На име накнаде штете потражујем новчани износ у висини од ________________________ 

Динара, који треба уплатити на текући рачун број__________________________________ 

који се води код______________________________________________ банке. 

Уз захтев прилажем: 

- Фотокпију личне карте ( извод из МКР за малолетна дете) 

- Оригинал или фотокпију лекарске документације 

- Извештај надлежне Ветеринарске станице 

- Извештај Полицијске станице 

- Копију картице текућег рачуна 

- - другу документацију: 

- _________________________________________________________________ 

 

 

Да ли постоје сведоци догађаја ( заокружи) 

 

 

ДА                                                                                НЕ 
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Подаци о евентуалним сведоцима догађаја: 

1.____________________________________________, ЈМБГ _____________________ 

     (име и презиме сведока) 

______________________________________________, _________________________ 

 (адреса)                                                                                         (број личне карте) 

 

2. ____________________________________________, ЈМБГ _____________________ 

                     (име и презиме сведока) 

______________________________________________, _________________________ 

 (адреса)                                                                                         (број личне карте) 

 

Изјаве сведока: 

1.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

У Сокобањи, 

_______________2018.године. 

    

 

                                                                                                             Подносилац захтева: 

                                                            Име и презиме _____________________________                   

                                                             Адреса:   __________________________________                           

                                                                Лк. бр .  _________________________________                                        

 Телефон: ___________________________________ 

                                                                             

                                                                            _______________________________________ 

                                                                                 (својеручни потпис) 
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Садржај
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  Душица Димитријевић

 

 

 

153. 

       

      

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА  НАКНАДУ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ  ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ
НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ И НАКНАДЕ ДРУГИХ  ВИДОВА ШТЕТЕ............................................1

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
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