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134.
На основу члана 59. Статута општине Бач („Службени лист општине Бач“ број 16/2008,
2/2010, 14/2012, 1/2013 и 14/2014) и члана 43. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине
Бач („Службени лист општине Бач“ број 18/2008), Општинско веће општине Бач на својој 11.
седници од 14.08.2014. године донело је
ОДЛУКУ
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
Члан 1.
Образује се Комисија за утврђивање висине накнаде штете настале од уједа паса луталица на
територији општине Бач (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:
- СТОЈАН ЛАТИНОВИЋ, дипломирани правник из Бача;
- СТЕВА др ПАНИЋ, стоматолог из Товаришева;
- ДРАГАН др АМИЏИЋ, доктор ветерине из Бача;
Члан 2.
Задатак Комисије је да поступа по предлозима грађана за мирно решавање спорова насталих
услед уједа паса луталица.
Комисија поступа по предлогу за мирно решење спора уколико је уз предлог достављена
потребна медицинска документација и одговарајући извештаји о штетном догађају. Након разматрања наведене документације, Комисија даје мишљење председнику општине Бач о испуњености
услова за закључење вансудског поравнања, као начина мирног решења спора.
Члан 3.
Административно – техничке и организационе послове за потребе рада Комисије обављаће
Општинска управа Бач.
Члан 4.
Утврђују се висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица, и то:
до 80.000,00 динара
до 60.000,00 динара
Тежи облици уједа, Уједи паса луталица са
или ако је дошло до
тежим последицама,
прелома екстремитета односно, са трајном
и других делова тела
наруженошћу

до 40.000,00 динара
Лакши облици уједа
или огреботине и раздеротине настале од
уједа паса са видним
ожиљцима

до 20.000,00 динара
Уједи или огреботине
настале услед напада
паса луталице без
трајне наружености и
видних ожиљака

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу
општине Бач“.
Број: 020-45-116/2014-II
Дана: 14.08.2014.
Oпштинско веће опптине Бач
Председник
Драган Сташевић, с.р.
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