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73.
              На основу члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ бр. 129/2007 и 83/14 – др. Закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 46.
Закона о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 17/2019 –
др. закон), члан 58. став 1. тачка 20. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“ бр. 2/2019) и члана 13. Одлуке о општинском већу општине Лапово
(„Службени гласник општине Лапово“ бр. 8/2012), а у складу са Законом о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Општинско веће
општине Лапово, на седници одржаној дана   17.05.2019. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА
МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД

НАПАДА И УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за мирно решавање

спорова за накнаду штете настале услед напада и уједа напуштених животиња (у даљем
тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду
штете, коју грађани претрпе услед уједа напуштених животиња или напада напуштених
животиња на домаће животиње у власништву физичких и правних лица (у даљем тексту:
догађај) на територији општине Лапово.

Члан 2.
Напуштена животиња, у смислу овог Правилника, јесте животиња која нема

власника, односно држаоца или који су необележени (без уграђеног чипа), лишена бриге,
неге или надзора, а затекну се на површини јавне намене, на територији општине Лапово.

II  ПОСТУПАК И НАЧИН РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА

       Члан 3.
Оштећено лице је обавезно да поднесе писану пријаву о насталом догађају

Комуналном инспектору и инспектору за заштиту животне средине општине Лапово одмах
након уједа односно напада напуштене животиње, а најкасније у року од 15 дана од дана
догађаја.

Комунални инспектор ће евидентирати на записник да је догађај пријављен, и
предузеће неопходне активности на проналажењу и збрињавању напуштене животиње.

     Члан 4.
Лице које претрпи штету услед уједа напуштене животиње је у обавези да се одмах

по настанку штетног догађаја јави у здравствену установу примаре здравствене заштите.
Лице које претрпи штету од напада напуштене животиње на домаће животиње

пријављује штетни догађај Ветринарској амбуланти ради утврђивања насталих повреда
или смрти животиње.

Члан 5.
Лице које жели да оствари право на накнаду штете, настале услед уједа напуштених

животиња и напада напуштених животиња на домаће животиње, може да поднесе Захтев
за накнаду штете (у даљем тексту: Захтев) Комисији за утврђивање основаности захтева и
висине накнаде штете настале услед напада и уједа напуштених животиња (у даљем
тексту: Комисија), у року од 30 дана од дана догађаја, путем писарнице Општинске управе
општине Лапово (образац Захтева је саставни део овог Правилника).
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Захтев мора да буде у писаној форми на прописаном обрасцу, јасне садржине са
назнаком адресе, контакт телефона и бројем текућег или жиро рачуна.

Захтев мора да садржи веран опис и локацију догађаја, опис пса или паса, датум и
час насталог догађаја, опис претрпљених повреда и износ накнаде штете коју оштећени
потражује.

                                                                 Члан 6.
Уз Захтев  из члана 5. овог Правилника оштећено лице услед уједа напуштених

животиња је обавезно да достави следећу документацију:
- копију личне карте,
- доказ да је догађај пријављен у року Комуналном инспектору општине Лапово,
- службену белешку издату од стране надлежне управе/станице МУП-а,
- комплетну медицинску документацију, која се односи на дијагнозу и лечење

(извештај надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара специјалисте
са детаљним описом повреде, и сл.),

-оверену писану изјаву подносиоца захтева о спорном догађају дате под претњом
моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве,

-изјаве сведока догађаја (уколико има сведока) дате под претњом моралне,
материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве уз копију личних карата
сведока,

- фотокопија картице текућег рачуна оштећеног,
- друге доказе од значаја за решавање захтева.

         Лице које је поднело захев за накнаду штете настале услед напада паса напуштених
животиња на домаће животиње у обавези је да уз захтев достави следећу документацију, и
то:

- копију личне карте,
- доказ да је догађај пријављен у року Комуналном инспектору општине Лапово,
- службену белешку издату од стране надлежне управе/станице МУП-а,
- записник- налаз ветеринара,
-оверену писану изјаву подносиоца захтева о спорном догађају дате под претњом

моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве,
-изјаве сведока догађаја (уколико има сведока) дате под претњом моралне,

материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве уз копију личних карата
сведока,

- фотокопија картице текућег рачуна оштећеног
- друге доказе од значаја за решавање захтева.

Члан 7.
Комисију из члана 4. овог Правилника образује Општинско веће, посебним актом, а

након ступања на снагу овог Правилника.
Актом о образовању Комисије утврђује се број и састав, послови и задаци које ће

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

Члан 8.
По пријему Захтева оштећеног лица, Комисија утврђује да ли је уз Захтев поднета

прописана документација из члана 6. Правилника. Уколико није, обавештава подносиоца
да свој Захтев допуни потребном документацијом у року од 8 дана од дана пријема
обавештења. Уколико оштећено лице не достави тражену документацију, Захтев ће се
одбацити.

Комисија по разматрању примљеног Захтева које је уредно поднет, упућује предлог
решења Председнику општине, да Захтев:

1. прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади
штете на висину новчаног износа који је Комисија предложила, у случају
када је захтев основан;
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2. одбије захтев уколико је неоснован;
3. одбаци захтев у случају када је неблаговремен, непотпун или неразумљив.
Предлог Комисије из става 1, овог члана мора бити образложен.

Члан 9.
Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог решења

 Председнику општине најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева.
У сврху прибављања додатних података и утврђивања релевантних чињеница

 Комисија може позивати оштећено лице, узимати изјаве од сведока догађаја, вршити
провере и консултације са надлежним установама и органима.

          Члан 10.
Ако се током поступка са сигурношћу може утврдити идентитет власника односно

држаоца који је животињу напустио супротно одредбама Закона о добробити животиња,
оштећеном лицу Општинска управа општине Лапово пружа сву потребну помоћ да право
на накнаду штете оствари од несавесног власника, односно држаоца.

          Члан 11.
Председник општине је у обавези да у року од 15 дана од пријема предлога

Комисије позове оштећено лице ради закључења вансудског поравнања.
Уколико оштећено лице није сагласно са понуђеним износом накнаде штете,

Председник општине може захтев поново проследити Комисији ради постизања
правичнијег износа накнаде штете.

         Члан 12.
             О поднетим одштетним захтевима водиће се евиденција (регистар), која мора
садржати следеће:

- име и презиме, адреса пребивалишта и ЈМБГ подносиоца захтева,
- предмет одштетног захтева,
- врста поступка( вансудско поравнање/судски поступак),
- вредност одштетног захтева/спора,
- ком органу је поднет захтев/пред којим месно надлежним судом је покренут

поступак,
- пред којим органом се води вансудски поступак/пред којим судом се води спор,
- вредност одштете одрђене у вансудском поравнању/досуђени износ у судском

спору.

III МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ

Члан 13.
Новчаном накнадом штета се накнађује у виду материјалне и нематеријалне штете.

 Материјална штета у случају уједа напуштене животиње обухвата стварне
трошкове лечења који су били нужни и неопходни у складу са признатим стандардима
медицинске науке и струке, на основу рачуна здравствене установе, уз приложен
извештај о пруженим здравственим услугама.

      Висину накнаде штете настале услед напада напуштених животиња на домаће
животиње Комисија утврђује на основу процене настале штете, у зависности од
околности конкретног случаја.

Члан 14.
 Нематеријална штета обухвата обештећење за претрпљени физички бол, страх и
душевни бол због наружености.
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 Приликом утврђивања накнаде за нематеријалну штету Комисија узима у обзир
узраст оштећеног, његово опште здравствено стање, јачину болова, врсту и карактер
повреде, постојање трајних последица на психичку равнотежу оштећеног, изглед и
склад тела као и локалитет повреде.
 Висина накнаде за физички бол одређује се у износу од највише 40.000,00 динара, у
зависности од врсте и тежине повреде.

            Висина накнаде за претрљени страх одређује се у износу од највише 20.000,00
динара за претрпљени страх као последица повреда, у зависности од врсте и тежине
повреде.

      Висина накнаде за претрпљене душевне болове због наружености одређује се у
износу од највише 50.000,00 динара, полазећи од тога да ли је у питању лака, средња
или тежа наруженост.

Члан 15.
У случају постојања тежих облика повреда које за последицу имају тешке

телесне повреде или су проузроковале умањење опште животне активности, Комисија
може на основу критеријума утврђених овим Правилником, без обзира на предвиђене
висине накнаде, да износ накнаде штете одреди у складу са законским и подзаконским
актима како би се добио правичан износ.
                  У случају из става 1. овог Правилника предлог се доставља Општинском
већу општине Лапово на одлучивање.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.

         Средства за накнаду штете услед уједа напуштених животиња и напада
напуштених животиња на домаће животиње у власништву физичких и правних лица
обезбеђују се у буџету општине Лапово.

Члан 17.
                  Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Правилник о поступку и
начину решавања захтева грађана и мерилима за одређивање новчане накнаде за штету
насталу услед уједа напуштених животиња број 020-150/13-III-04 од 26.09.2013. године,
објављен у „Службеном гласнику општине Лапово“, бр. 10/13 и Правилник о измени и
допуни правилника о поступку и начину решавања захтева грађана и мерилима за
одређивање новчане накнаде за штету насталу услед уједа напуштених животиња број 020-
170/13-III-04 од 21.10.2013. године, објављен у „Службеном гласнику општине Лапово“,
бр. 11/13.

Члан 18.
         Захтеви поднети пре ступања на снагу овог Правилника решаваће се по
одредбама овог Правилника.

Члан 19.
         Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Лапово“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО
Број: 020-103/19-III-04

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК
                                                                                            Бобан Миличић,ср.
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Захтев за накнаду штете настале услед  уједа напуштене животиње

КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПАДА И УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Дана __________________ у Лапову,у улици ________________________________,
претрпео-ла сам, односно моје малолетно дете _____________________________ претрпело је
штету насталу услед  уједа  напуштених  животиња:
□Непознатог власника
□Познатог власника___________________________ из ______________ул._______________ бр.___

Опис и локација догађаја:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.

Опис повреде:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од: ____________
динара, који треба уплатити на рачун број ___________________________________ који се води
код _________________________________________ банке.

Уз захтев прилажем:
□  фотокопију личне карте (извод из МКР за малолетно дете),
□  доказ да је догађај пријављен Комуналном иснспектору општине Лапово,
□  оригинал или фотокопију лекарске документације:

� извештај надлежне здравствене установе примарне заштите,
� извештај лекара специјалисте инфектолога,
� извештај хирурга уколико је лице упућено на интервенцију,

□  оверену писмену изјаву о спорном догађају,
□  изјаве сведока догађаја (уколико их има),
□ другу документацију: _____________________________________________________________
                                                _____________________________________________________________
□копију картице текућег рачуна,

У Лапову, __________ 20__.године                                                               Подносилац захтева,
___________________________________

(име и презиме)
Адреса___________________________

Л.к.бр.________________ПУ___________
Контакт телефон____________________
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Захтев за накнаду штете настале услед  напада напуштене животиње на домаће животиње

КОМИСИЈИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА НАПАДА И УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА

Дана __________________ у Лапову,у улици ________________________________,
претрпео-ла сам штету насталу услед  напада на домаће животиње чији сам власник од стране
напуштених  животиња:
□Непознатог власника
□Познатог власника___________________________ из ______________ул._______________ бр.___

Опис и локација догађаја:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________.

Опис повреде:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________.

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од: ____________
динара, који треба уплатити на рачун број ___________________________________ који се води
код _________________________________________ банке.

Уз захтев прилажем:
□  фотокопију личне карте,
□  доказ да је догађај пријављен Комуналном иснспектору општине Лапово,
□  записник-налаз ветеринара,
□  оверену писмену изјаву о спорном догађају,
□  изјаве сведока догађаја (уколико их има),
□  другу документацију: _____________________________________________________________
                                                _____________________________________________________________
□копију картице текућег рачуна,

У Лапову, __________ 20__.године                                                               Подносилац захтева,

___________________________________
                                                                                                         (име и презиме)

Адреса___________________________
Л.к.бр.________________ПУ___________

                                                                                       Контакт телефон____________________


