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136. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 

члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен 

текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

председник општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 9/2018) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, про-

грамска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 Опште 

услуге, на позицији 51. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се 

средства Установи за спорт и рекреацију „Бачка тврђава“ Бач у износу од 95.000,00 динара 

за проширење апропријације. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска Управа, 

програмска класификација 1301, програмска активност 1301-0004 – развој спорта и омла-

дине, функција 810 – услуге рекреације и спорта, на позицију 193 економске 

класификације 465000 – остале дотације и трансфери у износу од 95.000,00 динара. 

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-18/2018-IV 

Датум: 07.0.2018. године 

 

       Председник општине Бач 

               Борислав Антонић .ср. 

 

 

137. 
На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон  103/2015, 99/2016 и 113/2017) и 

члана 56. став 1. тачка 12. Статута општине Бач („Сл. лист општине Бач“, бр. 1/2015-пречишћен 

текст), након разматрања предлога Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 

председник општине Бач доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бач за 2018. годину („Сл. лист општине 

Бач“, бр. 9/2018) у разделу 5. Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, про-

грамска активност 0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 130 Опште 

услуге, на позицији 51. економске класификације 499121 – Текућа резерва одобравају се 

средства Општинској управи Бач у износу од 258.000,00 динара за проширење апроприја-

ције. 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска Управа, 

програмска класификација 0602, програмска активност 0602-0001 – функционисање ло-

калне управе и градских општина, функција 130 – опште услуге, на позицију 48 економске 

класификације 511399 – капитално одржавање осталих објекта у износу од 258.000,00 ди-

нара. 
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3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет и финансије Општинске управе 

Бач. 

4. Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Бач“. 

 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Број: 401-1-19/2018-IV 

Датум: 08.08.2018. године 

 

       Председник општине Бач 

               Борислав Антонић .ср. 

 

 

 

138. 
На основу члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015,  19/2017 и 

31/2017) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће општине Бач на 85. седници одржаној дана 9. августа 

2018.  године, донело је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ    

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ                               

ОД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И О УТВРЂИВАЊУ ТАРИФЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ПО 

ПРЕДЛОЗИМА ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Комисије за утвђивање висине накнаде штете од уједа паса луталица и о 

утврђивању тарифе о висини накнаде по предлозима за мирно решење спорова (Сл. лист општине 

Бач, бр. 21/2014, 20/2016 и 25/2017), мења се члан 4. тако да сада гласи: 

„Висина накнаде штете  утврђиваће се на основу Правилника о поступку и начину решавања захтева 

грађана за накнаду штете коју проузрукују пси луталице.“ 

 

Члан 2. 

У свему осталом Одлука о образовању комисије за утврђивање висине накнаде штете од уједа паса 

луталица и о утврђивању тарифе о висини накнаде по предлозима за мирно решавање спорова („Сл. 

лист општине Бач“, бр. 21/2014, 20/2016 и 25/2017) остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине Бач“ 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-144/2018-II 

Дана: 09. 08.2018. године 

 

             Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р 
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139. 
На основу члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 1/2015, 19/2017 и 

31/2017 ) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бач („Службени лист 

општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће општине Бач на 85. седници одржаној дана 9. августа 

2018. године, донело је 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ ПСИ ЛУТАЛИЦЕ 

 

Члан 1. 

Правилникoм о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете коју 

проузрокују пси луталице (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин решавања 

захтева грађана за накнаду штете коју грађани претрпе услед уједа паса луталица или услед напада 

паса луталица и покоља домаћих животиња – папкара (у даљем тексту: догађај) на територији 

општине Бач. 

Члан 2. 

Оштећено лице, у случају уједа паса луталица, Комисији за утврђивање висине накнаде 

штете од уједа паса луталица и о утврђивању тарифе о висине накнаде по предлозима за мирно 

решавање спора (у даљем тексту: Комисија)                                подноси захтев за накнаду штете 

настале услед уједа паса луталица (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, опис претрпљених повреда и  износ накнаде коју оштећено лице 

потражује. 

Члан 3. 

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

- фотокопију личне карте (за малолетно дете и извод из матичне књиге рођених) 

- комплетну медицинску документацију, на прописаним обрасцима, која се односи на ле-

чење (извештај надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара спе-

цијалисте, института и сл.)  

- извештај надлежне ветеринарске станице на прописаним обрасцима (извештај ветери-

нара уколико је познат власник пса)  

- извештај Полицијске станице  

- копију картице текућег рачуна 

- фотографије свеже настале ране 

- друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

 

Члан 4. 

Оштећено лице у случају напада паса луталица и покоља домаћих животиња – папкара 

(свиње, овце, козе) и живине (гајене птице укључујући кокошке, ћурке, гуске, патке, морке) 

Комисији подноси захтев за накнаду штете настале услед напада паса луталица и покоља домаћих 

животиња (Образац бр. 2).  

Образац бр. 2 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, податак о врсти и броју закланих домаћих животиња и износ накнаде 

коју оштећено лице потражује. 

Члан 5. 

            Уз захтев из члана 4. овог Правилника оштећено лице је у обавези да достави: 

- фотокопију  личне карте 
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- извештај или службена белешка ветеринарске инспекције 

- записник Полицијске станице Бач (уз који су приложене фотографије закланих живо-

тиња) 

- записник комуналног инспектора о испуњености услова за држање домаћих животиња у 

складу са Одлуком о држању кућних љубимаца и домаћих животиња на територији 

општине Бач  

- фотиграфије насталих повреда или угинулих животиња 

- друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 

 

Члан 6. 

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

-  прихвати и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о  

накнади штете, на висину новчаног износа који је Комисија предложила, 

-  одбије захтев или 

-  одбаци захтев. 

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

 

Члан 7. 

Комисија за утврђивање висине накнаде штете од уједа паса луталица и о утврђивању тарифе 

о висине накнаде по предлозима за мирно решавање спора                                  доставља Општинском 

правобраниоцу дотавља примљене захтеве из члана 3. овог Правилника разматра и о основаности 

захтева даје своје мишљење и предлог за даље поступање. 

 

Члан 8. 

Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед уједа паса луталица 

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

60.000,00 динара. 

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

штете али не виши од 80.000,00 динара. 

Члан 9. 

Комисија може предложити износ накнаде штете настале услед напада паса луталица и 

покоља домаћих животиња у висини тржишне цене живе ваге по килограму за животиње над којима 

је извршен покољ. 

Члан 10. 

Општински правобранилац 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, ако је Комисија предложила да се закључи вансудско поравнање. 

 

Члан 11. 

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

одбије односно одбаци. 

Члан 12. 

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

Правилника, ући ће у процедуру решавања по овом Правилнику. 

 

Члан 13. 

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

општине Бач“. 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број:  020-3-145/2018-II 

Дана: 09.08.2018. године 

 

             Председавајући Општинског већа 

                                                                                                      Председник  општине Бач 

                                                                                                          Борислав Антонић с.р 
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Образац бр.1 

ЗАХТЕВ 

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ 

 

 

 

Комисија за утврђивање висине накнаде штете од уједа паса 

луталица и о утврђивању тарифе о висине накнаде по 

предлозима за мирно решавање спора                             

БАЧ 

       

 

 

 

Дана ___________ 20__. године, у __________________________, у улици 

_________________________ претрпео/ла сам, односно моје малолетно дете 

_______________________________ је  претрпело  штету услед уједа пса 

_______________________________________________________________________.  

                                                          (опис пса) 

 

Опис догађаја: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Опис повреде: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од ___________ динара, који 

треба уплатити на текући рачун број _____________________________  

који се води код ___________________________________ банке. 

 

Уз Захтев прилажем: 

 

- фотокопију личне карте (извод из МКР за малолетно дете) 

- оригинал или фотокопију лекарске документације 

- извештај Полицијске станице 

- копију картице текућег рачуна 

- другу документацију: 

_______________________________________________________________.   

 

 

Да ли постоје сведоци догађаја: (заокружити) 

 

ДА                 НЕ  
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Подаци о евентуалним сведоцима догађаја: 

 

1. ___________________________________________, _____________________ 

                      (име и презиме сведока)                                          ЈМБГ 

___________________________________________, _____________________ 

                                   (адреса)                                             (број личне карте) 

 

 

2. ___________________________________________, _____________________ 

                      (име и презиме сведока)                                          ЈМБГ 

___________________________________________, _____________________ 

                                    (адреса)                                             (број личне карте) 

 

Изјаве сведока: 

 

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

У Бач, 

_____________ 20__. године                                             

 

 

 

                                                                                                                   Подносилац Захтева 

                                                                   

                                                                              _________________________________ 

                                                                                                                            (име и презиме) 

                                                                        

Адреса: ___________________________ 

                                                        Лк. бр.   ____________  ПУ___________ 

                                                                          Контакт телефон: ___________________ 

 

 

                                                                         __________________________________ 

                                                                                                                          (својеручни потпис) 
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Образац бр.2 

ЗАХТЕВ 

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ  

НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И  

ПОКОЉА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 

 

 

Комисија за утврђивање висине накнаде штете од уједа паса 

луталица и о утврђивању тарифе о висине накнаде по 

предлозима за мирно решавање спора                                   

БАЧ       

 

Дана _____________ 20____. године, у ____________________________________________, у улици 

 

_______________________________________ претрпео/ла сам штету услед напада паса луталица и  

 

и покоља домаћих животиња. 

 

 

Опис догађаја: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

Опис причињене штете: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од ___________ динара, који 

треба уплатити на текући рачун број ___________________________________________________ 

који се води код ___________________________________банке. 

 

 

Уз Захтев прилажем: 

- фотокопију  личне карте 

- записник Полицијске станице Бач (уз који су приложене фотографије закланих животиња) 

- записник комуналног инспектора о испуњености услова за држање домаћих  

- животиња у складу са Одлуком о држању кућних љубимаца и  

- домаћих животиња на територији општине Бач 

- другу документацију: 

_______________________________________________________________.    

 

 

Да ли постоје сведоци догађаја: (заокружити) 

 

ДА                 НЕ  
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Подаци о евентуалним сведоцима догађаја: 

 

1. ___________________________________________,         ___________________________ 

                      (име и презиме сведока)                                                       ЈМБГ 

___________________________________________,         ___________________________ 

                                   (адреса)                                                            (број личне карте) 

 

 

2. ___________________________________________,          ___________________________ 

3.                       (име и презиме сведока)                                                       ЈМБГ 

4. ___________________________________________,          ___________________________ 

                                    (адреса)                                                           (број личне карте) 

 

Изјаве сведока: 

 

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

    

 

У Бач, 

_____________ 20__. године                                             

 

 

 

                                                                                                                  Подносилац Захтева 

                                                                   

                                                                              _________________________________ 

                                                                                                                            (име и презиме) 

                                                                        

Адреса: ___________________________ 

                                                        Лк. бр.   ____________  ПУ___________ 

                                                                          Контакт телефон: ___________________ 

 

 

                                                                         __________________________________ 

                                                                                                                          (својеручни потпис) 
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