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Сл. лист број 1/20 од 12.02.2020.
Регистар одлука
1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА.
2. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА
ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА
ЛУТАЛИЦА ИЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА ПАСА
ЛУТАЛИЦА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
3. О Д Л У К А О ВИСИНИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА ИЛИ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ
УСЛЕД НАПАДА ПАСА ЛИУТАЛИЦА НА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА ОД 06.02.2020.

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Општинско веће
Број: 06-24/2020-02
Дана: 06.02.2020. године
Љ у б о в и ј а
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016), Уредбе о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016), члана 28. став 1.
тачка 2. Одлуке о организацији Општинске управе општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“, број 27/2016), и члана 2. Обједињеног правилника о организацији и
систематизацији радних места у општинској управи општине Љубовија („Сл. лист
општине Љубовија“ бр. 11/2017) Општинске веће, на предлог начелника Општинске
управе општине Љубовија, дана
06.02.2020. године, усвојило је:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ОБЈЕДИЊЕНОГ ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
ЉУБОВИЈА
Мења се Обједињени правилник о организацији и систематизацији радних места у
општинској управи општине Љубовија на следећи начин:
Додаје се радно место:
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Административни
радник
и
послови
писарнице
Општинског
правобранилаштва
Звање: виши референт
Број службеника: 1
Опис посла: вођење и развођење предмета по уписнику ,,П''- парнични предмети,
,,У'' управни поступак и управни спор, ,,И'' извршено, ,,ПН''- платни налози, ,,Р'' разни
парнични предмети, ,,М'' – мишљења, ,,Пр''- превентива, ,,А''- кривица- накнада штете,
,,ЈП''- интерни предмети јавног правобранилаштва, разводи по роковницима заказане
расправе, све административно- техничке послове, евиденцију и пријем поште за
правобранилаштво, дaктилографске послове и послове умножавања материјала које му
стави у задатак Општински правобранилац у складу са Законом, одлуком о
правобранилаштву и другим прописима.
Мерила за разврставање радног места:
1) низак ниво сложености послова - претежно рутински послови, с бројним

међусобно повезаним различитим задацима, у којима се примењују једноставне и
прецизно утврђене методе рада и поступци;
2) средњи ниво самосталности у раду - самосталност у раду ограничена је
повременим надзором руководиоц Правобранилаштва и његовим општим упутствима;
3) низак ниво одговорности - одговорност за правилну примену утврђених метода
рада и поступака;
4) низак до средњег нивоа пословне комуникације - контакти углавном унутар уже
унутрашње јединице у којој је радно место, а повремено и с другим ужим унутрашњим
јединицама у органу, ако је потребно да се прикупе или размене информације;
5) компетентност - средње образовање у четворогодишњем трајању и познавање
једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од
најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се стечена знања
примене.
Стручна спрема: средње образовање у четворогодишњем трајању,
правнобиротехничког или другог друштвеног смера или гимназија.
Радно искуство: једна година рада у струци
Посебни услови: познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЉУБОВИЈА

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинско већеБрој: 06-27/2020-02
06.02.2020. године
Љубовија
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 77. Статута општине Љубовија
(„Службени лист општине Љубовија“, бр. 3/2019), Општинско веће Општине Љубовија, на
седници одржаној дана 06.02.2020. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА ИЛИ
МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА НА
ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак и начин решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица или материјалне штете настале
услед напада паса луталица на домаће животиње, на територији општине Љубовија.

Члан 2.
Под псом или мачком луталицом у смислу овог Правилника сматрају се пас
односно мачка који немају власника односно држаоца, који су необележени (без уграђеног
чипа/ушне маркице) а затекну се на јавној површини општине Љубовија.
Под домаћим животињама које су биле изложене нападу подразумевају се овце,
свиње и говеда.
Члан 3.
Оштећено лице је обавезно да поднесе писану пријаву о насталом штетном
догађају комуналној инспекцији Општинске управе општине Љубовија у року од 24 часа
од када је штета настала.
Изузетно, услед уједа пса или мачке а због медицинске интервенције, односно
задржавања, тај рок се може продужити, најдуже до 72 сата од момента уједа.

Члан 4.
Пријава из члана 3. овог Правилника садржи податке о оштећеном лицу (име и
презиме, адреса становања, ЈМБГ), место, датум и час насталог догађаја и кратак опис
догађаја.
Оштећено лице је обавезно да у пријави наведе све околности везане за критичан
догађај, евентуалне сведоке и уколико је могуће опише пса (мачку) од кога је претрпело
штету.
Оштећено лице је у обавези да са комуналним инспектором оде на лице места,
уколико је то неопходно, ради даљег утврђивања чињеница везаних за штетни догађај.

Члан 5.
Комунални инспектор је дужан да у сарадњи са надлежном ветеринарском
станицом на територији општине Љубовија организује предузимање корака у циљу
идентификације пса или мачке (на основу постојећег чипа утврђује се њихов власник или
држалац), односно да у случају необележене животиње прикупља доказе у циљу
утврђивања да ли ухваћени пас односно мачка имају власника односно држаоца.
Члан 6.
Оштећено лице је у обавези да се након уједа, у најкраћем року, јави у надлежну
здравствену установу ради збрињавања.
Оштећено лице је такође у обавези да о штетном догађају без одлагања обавести и
Полицијску станицу у Љубовији како би надлежна лица сачинила службену белешку.

Члан 7.
Оштећено лице Општинској управи општине Љубовија може да поднесе Захтев за
накнаду штете услед уједа напуштених животиња (пас, мачка) односно Захтев за накнаду
материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње.
Захтев за накнаду 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, под условом да је оштећени поднео пријаву комуналном
инспектору у року предвиђеним чланом 3. овог Правилника.
Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана мора да садржи веран опис самог
догађаја и његову локацију, опис пса или мачке (по могућству и фотографију), ближи опис
претрпљених повреда или штете настале на домаћим животињама као и све потребне
податке о непосредним сведоцима догађаја.

Члан 8.
Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да достави документацију
(оригинал или оверену фотокопију) којом ће оправдати поднети захтев и приложити
доказе о насталом штетном догађају.
Уз захтев оштећено лице обавезно доставља:
1)
фотокопију личне карте, односно извод из матичке књиге рођених за малолетно
лице;
2)
записник комуналног инспектора о штетном догађају, нарочито ради утврђивања
чињенице да је случај пријављен у року из члана 3. овог Правилника;
3)
службену белешку издате од стране Полицијске станице Љубовија
4)
комплетну медицинску документацију која се односи на повреду насталу услед
уједа пса или мачке
5)
друге доказе који могу бити од значаја за решавање по захтеву.

Члан 9.
Општинска управа општине Љубовија испитује поднете захтеве из члана 7. овог
Правилника и то тако што уколико утврди да су исти основани захтеве доставља
Општинском правобранилаштву општине Љубовија ради закључења вансудског
поравнања са оштећеним.
Општинско веће општине Љубовија својом одлуком утврђује износ накнаде штете
из члана 1. овог Правилника, који ће Општинско правобранилаштво општине Љубовија
примењивати приликом закључивања вансудског поравнања.
Уколико не постоји могућност закључења вансудског поравнања са оштећеним
Општинско правобранилаштво општине Љубовија доставља Општинској управи писано
обавештење са разлозима због којих споразум није постигнут.
У случају када Општинска управа, као првостепени орган, утврди да поднети
захтеви нису основани, да су неблаговремени, непотпуни или поднети од стране
неовлашћеног лица, доноси одлуку којом исте одбија/одбацује.
У поступку по жалби на одлуке Општинске управе другостепени орган је
Општинско веће општине Љубовија.
Члан 10.
Приликом разматрања поднетих захтева
а нарочито захтева за накнаду
материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње узеће се у
обзир и допринос оштећеног настанку штете (да ли су животиње биле довољно обезбеђене
– простор или објекат у којем се чувају, место где су се налазиле у тренутку настанка
штете).

Када се домаће животиње налазе на пашњаку/ливади или у објекту (штала) простор
у којем се чувају мора бити ограђен и обезбеђен на начин којим се онемогућава прилазак
паса луталица.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Љубовија“.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић с.р

Образац1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
- ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
Комунална инспекција
ПРЕДМЕТ: Пријава уједа пса/мачке – напад паса луталица на домаће животиње
Дана _______________ у ______________ часова, у насељеном месту
_____________________ у месту - улици __________________________ испред
_______________________________________ (навести кућни број или други постојећи
објекат) претрпео – ла сам, односно моје малолетно дете претрпело је, штету насталу
услед уједа пса/мачке – напада паса луталица на домаће животиње.
Околности везане за критичан догађај: __________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(опис пса/мачке – обавезно навести ознаке/обележја на животињи ради евентуалног
проналаска власника или држаоца).
Опис догађаја:
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Сведоци: ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(навести личне податке о сведоцима).
У Љубовији,_______________године
Подносилац пријаве:
_________________
адреса становања
_________________
телефон
_________________

Образац 2.
Република Србија
-Општина Љубовија
Општинска управа

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете
Дана _______________ у _______________ у улици - месту _______________________
претрпео-ла сам, односно моје малолетно дете, претрпело је штету насталу услед уједа
пса /мачке – напада паса луталица на домаће животиње.
Опис пса/мачке:________________________________________________________

Опис догађаја:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Опис повреде:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Сведоци:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(обавезно унети личне податке сведока: име и презиме, адреса, број телефона)

Уз захтев прилажем:
1._____________________________________
2._____________________________________

3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
6._____________________________________
7._____________________________________

У_________________
Дана_________________

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:
______________________
Име и презиме
______________________
Адреса
Конт.тел._________________

_________________________
( потпис подносиоца)

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинско већеБрој: 06-28/2020-02
06.02.2020.године
Љубовија
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 77. Статута
општине Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 3/2019), а у складу са
Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед
уједа паса и мачака луталица или материјалне штете настале услед напада паса луталица
на домаће животиње, број: 06-27/2020-02, Општинско веће општине Љубовија на седници
одржаној дана 06.02.2020. године, донело је
ОДЛУКУ
о висини накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица или материјалне
штете настале услед напада паса луталица на домаће животиње
Члан 1.
Овом Одлуком утрврђује се висина накнаде штете настале услед уједа паса и
мачака луталица или материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће
животиње, на територији општине Љубовија.
Члан 2.
Висина накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица износи 20.000,00
динара за одраслу особу, а 40.000,00 динара за дете.
Члан 3.
Висина накнаде материјалне штете настале услед напада паса луталица на домаће
животиње износи:
- За овцу 6.000,00 динара, за јагње 3.500,00 динара;
- За свињу 8.000,00 динара, за прасе 3.500,00 динара;
- За краву/бика 75.000,00 динара, за теле 35.000,00 динара.
Члан 4.
Општинско правобранилаштво општине Љубовија ће, у складу са наведеним
износима, закључивати вансудска поравнања са подносиоцима захтева који испуњавају
услове прописане Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа паса и мачака луталица или материјалне штете настале услед
напада паса луталица на домаће животиње, број: 06-27/2020-02.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Љубовија“.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић

