4. На основу члана_20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 , 83/14
- др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18) члана 40. став 1. тачка 6. а у вези са тачком 32. Статута општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општина Нови Бечеј, на 33. седници
одржаној 12.11.2019. године, донела је
OДЛУКУ
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАДОКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
НАПУШТЕНИХ ПАСА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак и начин решавања Захтева/Предлога грађана за споразумну
надокнаду штете настале услед уједа напуштених паса, на територији Општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Под напуштеним псом у смислу ове одлуке сматра се пас који нема власника односно држаоца или који
се необележен без уграђеног чипа, лишен бриге, неге, надзора, затекне на јавној површини Општине Нови Бечеј.
Оштећени у смислу одредаба ове одлуке је грађанин кога је ујео напуштени пас, односно лице коме је
напуштени пас повредио или усмртио домаћу животињу (овце, козе, живину и сл.).
Члан 3.
Оштећено лице је у обавези, да се одмах по настанку штетног догађаја јави у надлежну здравствену
установу ради збрињавања.
Оштећено лице је у обавези, да о несрећном случају без оклевања обавести Одељење Министарства
унутрашњих послова – Полицијску станицу у Новом Бечеју, о чему ће надлежна лица да сачине Уверење.
Након уједа или напада од стране напуштеног пса, оштећени у што краћем року треба да обавести
инспектора за заштиту животне средине или комуналног инспектора Општинске управе Нови Бечеј о штетном
догађају, о чему ће надлежна лица да сачине Уверење.
Инспектор за заштиту животне средине, односно комунални инспектор обавезан је да оштећеном лицу
изда Уверење о пријављеном догађају.
Уколико постоји сумња да пас који је нанео штету оштећеном лицу има власника, инспектор за заштиту
животне средине, односно комунални инспектор је дужан да у сарадњи надлежним ветеринаром организује
предузимање корака у циљу идентификације пса када се на основу постојећег чипа утврђује његов власник или
држалац, односно у случају необележене животиње прикупљају докази у циљу утврђивања да ли ухваћени пас
има власника.
Члан 5.
Оштећено лице може, Комисији за утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа
напуштених паса, да поднесе Захтев/Предлог за споразумну надокнаду штете насталу услед
1. уједа напуштених паса,
2. ако је напуштени пас повредио или усмртио домаћу животињу под условом да је оштећени позовао на
лицу места представника МУП-а ПС Нови Бечеј, представника ветеринарске станице и инспектора за
заштиту животне средине односно комуналног испектора и извршно је фотографисање штетног
догађаја.
Захтев/Предлог за споразумну надокнаду штете у смислу става 1. овог члана оштећено лице може да поднесе
најкасније 8 дана од дана штетног догађаја.
Рок из става 2. овог члана може се продужити из објективних разлога (временски период лечења, прибављање
медицинске документације) али не дуже од 15 дана од дана настанка штетног догађаја
Захтев/Предлог за споразумну надокнаду штете из става 1. овог члана мора да садржи податке о подносиоцу
захтева/предлога (име, презиме, адресу становања, место/град, ЈМБГ, контакт телефон), веран опис самог
догађаја и његову локацију, опис пса, ближи опис претрпљених повреда, све потребне податке о непосредним
сведоцима догађаја, може (не мора) да садржи предлог висине новчане надокнаде, изјаву подносиоца о
спорном догађају под претњом моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве.
Члан 6.
Уз Захтев/Предлог за споразумну надокнаду штете оштећено лице дужно је да достави документацију којом ће
оправдати поднети захтев/предлог и приложити доказе о насталом случају уједа.
Уз захтев/предлог оштећено лице обавезно доставља:
1) Комплетну медицинску документацију која се односи на повреду (извештај лекара примарне здравствене
заштите, извештај епидемиолога/инфектолога или другог специјалисте у зависности од врсте повреде),
односно извештај надлежног ветеринара уколико је повређена или усмрћена домаћа животиња;

2) Уверење издато од стране инспектора за заштиту животне средине односно комуналног испектора, да је
догађај пријављен;
3) Уверење издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ПС Нови Бечеј, да је
догађај пријављен;
4) Налог за преглед животиње на беснило оверен од стране надлежног ветеринара;
5) Фотокопију личне карте, односно извод из матичке књиге рођених за малолетно лице;
6) Фотокопију картице текућег рачуна оштећеног;
7) Фотографије
• места (део тела) уједа, исте фотографише службено лице у општини Нови Бечеј уз писану сагласност
оштећеног лица, сем у изузетним ситуацијама где је оштећено лице задржано у болници ради лечења
или не може да се креће, фотографије може сачинити оштећено лице или члан породице и исте
доставити Комисији уз потпис оштећеног лица;
• штетног догађаја у случају када је оштећеном усмрћена домаћа животиња, неопходно је да позове на
лицу места представника МУП-а ПС Нови Бечеј и инспектора за заштиту животне средине односно
комуналног испектора који ће извршити фотографисање штетног догађаја;
8) друге доказе који могу бити од значаја за решавање захтева/предлога.
Члан 7.
Примљене захтеве/предлоге из члана 5. ове одлуке, службено лице доставља општинској Комисији за
утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа паса луталица (у даљем тексту: Комисија) у
року од 3 дана од дана пријема комплетне документације.
дминистративне послове за потребе рада Комисије обавља Службено лице у општини Нови Бечеј
које води поступке вансудских поравнања по захтевима/предлозима грађана за споразумну надокнаду штете
насталу од уједа паса луталица.
Члан 8.
Комисију за утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа паса луталица образује
Општинско веће општине посебним актом, у року од 7 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Комисија је састављена од 5 чланова и то:
1. Одборник Скупштине општине Нови Бечеј;
2. Дипломирани правник;
3. Представник Општинске управе;
4. Докторе медицине/здравствени радник;
5. Доктор ветеринарске медицине/ветеринарски техничар.
Члан 9.
Комисија је дужна да примљене захтеве/предлоге размотри и упути предлог председнику општине
Нови Бечеј најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева/предлога. У току свог рада, а у циљу
прибављања додатних информација и утврђивања релевантних чињеница, Комисија може позвати оштећено
лице, узимати изјаве од сведока догађаја, вршити консултације и провере са надлежним органима и установама и
др.
Комисија по разматрању примљеног захтева/предлога сачињава акт и упућује предлог председнику
општине и то да:
1.Прихвати захтев/предлог и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о надокнади штете на висину
новчаног износа који је Комисија предложила;
2.Одбије захтев.
Предлог Комисије из става 2. овог члана мора бити образложен.
По предлогу Комисије из става 2. овог члана, председник општине Нови Бечеј доноси акт којим се
утврђује висина накнаде штете.
Акт Председника општине Нови Бечеј са комплетним списима, Комисија доставља службеном луцу из
члана 7. ове одлуке.
Службено лице је обавезно да у року од 7 дана од дана пријема акта председника општине Нови Бечеј
обавести оштећено лице писаним путем или усмено уз записник, о висини надокнаде штете и датуму
потписивања вансудског поравнања или да је надлежна Комисија одбила његов захтев.
Члан 10.
Уколико је предлог Комисије да се оштећеном исплати надокнада штете у износу већем од 50.000,00
динара, председник општине дужан је да прибави сагласност Општинског већа.
Члан 11.
Комисија за утврђивање основа и висине надокнаде штете настале услед уједа паса луталица на

територији Општине Нови Бечеј ради по одредбама ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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