
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXVII         Житиште          31.12.2013.           Број 49. 

Излази по потреби                                                             страна  1. 

 

   На основу чл. 20. и 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

бр.129/07) и члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист општине Житиште“, 

бр.16/2008) и на предлог Комисије за превенцију, контролу и смањење броја паса луталица на 

територији општине Житиште, општинско веће општине Житиште дана 31.12.2013. године, 

донело је 

                                           П Р А В И Л Н И К   

О  ПОСТУПКУ  И  НАЧИНУ  РЕШАВАЊУ  ЗАХТЕВА  ГРАЂАНА  ЗА НАКНАДУ 

ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА НЕПОЗНАТОГ ВЛАСНИКА 

 

                                                            Члан 1. 

              Правилник о поступку и начину и решавању захтева грађана за накнаду штете 

настале услед уједа паса непознатог власника (у даљем тексту: Правилник) утврђује се 

поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете, коју грађани претрпе услед 

уједа паса непознатог власника (догађај) на територији општине Житиште. 

             Пас непознатог власника, у смислу овог Правилника јесте животиња која нема дом и 

лишена је бриге и неге власника. 

         Члан 2. 

            Оштећено лице, Комисији може да поднесе Захтев за накнаду штете настале услед 

уједа пса непознатог власника (Образац 1, који је саставни део овог Правилника). 

           Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 7 

дана од дана догађаја. 

          Захтев из става 1. овог члана, мора да буде у писаној форми, јасне садржине са назнаком 

адресе, контакт телефона. 

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

претрпљених повреда, са износом накнаде коју потражује.                                  

                                                                      Члан 3. 

          Оштећено лице је дужно да се за остваривање права на накнаду штете обрати Комисији 

захтевом из члана 2. овог Правилника. 
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              Члан 4. 

          Уз захтев из члана 2. овог Правилника, оштећено лице је у обавези да достави оригинал 

или оверене фотокопије следеће документације: 

- личну карту – оверена фотокопија 

- комплетну медицинску документацију, која се односи на дијагнозу и лечења, 

- записник ветеринарског инспектора, 

- потврду да је догађај пријављен полицијској станици  

- друге доказе који су од значаја за решавање захтева 

 

              Члан 5. 

            Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог Председнику 

општине, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева. 

              Члан 6. 

            Комисија по разматрању примљеног захтева, упућује предлог Председнику општине, 

да захтев: 

1. прихвати захтев за накнаду штете и да са оштећеним лицем закључи споразум о 

вансудском поравнању о накнади штете на висину новчаног износа који је Комисија 

предложила, 

2. одбије захтев као неоснован, или 

3. одбаци захтев због процесних недостатака, непотпуне документације и сл. 

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

                       Члан 7. 

           Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Житиште“  

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-134 /2013                                                                     Председник Општине 

Дана: 31.12.2013. год.                                                               Председник Општинског већа 

Ж и т и ш т е                                                                                              Митар Вучуревић с.р. 
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ОБРАЗАЦ  1. 

 

Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса непознатог 

власника 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса непознатог власника 

 

 

Дана________год., у насељеном месту_______________, у улици__________________, 

претрпео-ла сам, односно моје малолетно дете ________________________претрпело је ујед 

пса непознатог власника. 

 

Опис догађаја:  ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Опис повреде: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

Наведени догађај догодио се: 

1) први пут 

2) већ неколико пута__________(уписати укупан број случајева) 

 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од___________динара, 

Уз захтев прилажем: 

1) оверену копију личне карте (за малолетно дете и извод из МКР), 

2) оригинал или оверену фотокопију записника ветеринарског инспектора о догађају, 
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3) оригинал или оверену фотокопију потврде МУП РС-ПС Житиште о поднетој пријави 

догађаја, 

4) оригинал или оверену фотокопију лекарске документације, 

5) другу документацију  ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

       У Житишту__________ год. 

                                                                    

                                                                     ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  

                                             _________________________________ 

                                      (име и презиме-штампаним словима) 

                                              Адреса:  ___________________________ 

                                              Бр.л.к.:  ___________________________ 

                                              Издата од  _________________________ 

                                               Контакт телефон: ____________________ 

                                                               ____________________________________ 

  (својеручни потпис) 

 

 

 

 

 

                                                       С А Д Р Ж А Ј 

 

                          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 
 

 

1. Правилник о поступку, начину и решавању захтева грађана за накнаду штете настале 

услед уједа паса непознатог власника................................................................................1. 

 

  

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 12. Закона о јавном 

информисању („Службени гласник Р. Србије“ 43/03, 61/05 и 71/09) не сматра се јавним гласилом, 

те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. 

 

 Издавач: Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

              Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

              Службени лист Општине Житиште излази по потреби 
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