
             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
               ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

АКТИ
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

45.
На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник РС'', бр. 68/15,

41/18, 44/18 - др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 64. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац'',
бр. 3/19),  члана 10. Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Ћићевац (''Сл. лист општине
Ћићевац'', бр. 16/19) и члана 16. Одлуке о ауто- такси превозу путника на територији општине Ћићевац (''Сл.
лист општине Ћићевац'',  бр. 3/17),  Општинско веће општине Ћићевац,  на  9.  седници, одржаној  20.10.2020.
године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА ЗА АУТО- ТАКСИ ПРЕВОЗ 

1. Овим решењем одређује се стајалиште на територији општине Ћићевац које ће се користити за
заустављање и паркирање ауто- такси возила.  

2. Такси стајалиште је површина јавне намене, одређена и уређена за стајање такси возила, чекање и
пријем путника у току обављања ауто- такси превоза. 

3. Место за такси стајалиште одређује се на кат. парцели бр. 1645 КО Ћићевац град у улици Николе
Тесле, поред стамбене зграде, преко пута бензинске пумпе ''Михајловић''.

4. Такси стајалиште се обележава хоризонталном и вертикалном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом обележава  се  простор  за  стајање  возила,  а  на  почетку  и  на  крају

стајалишта, жутом бојом, уписује се ознака ‘’ТАХI’’.
Такси  стајалиште  ће  се  обележити вертикалним  саобраћајним  знаком:  ''Забрањено  паркирање  и

заустављање'' и допунском таблом  ''Осим за такси возила''.
О постављању и одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације стара се ЈП ''Путеви

Ћићевац''.
5. Такси стајалиште, одређено овим решењем, могу користити само ауто- такси превозници који имају

одобрење за обављање такси превоза, издато у складу са условима из Закона о превозу путника у друмском
саобраћају  и  Одлуке  о ауто-  такси  превозу путника  на  територији  општине  Ћићевац (''Сл.  лист  општине
Ћићевац'', бр. 3/17).

6. На такси стајалишту возила се паркирају према редоследу доласка, у оквиру обележених места и на
начин како је дефинисано саобраћајном сигнализацијом.

На стајалишту могу да се паркирају само возила која су обележена у складу са  Одлуке о  ауто- такси
превозу путника на територији општине Ћићевац.

Ауто-такси возач је дужан да буде у свом возилу или у непосредној близини возила за време док се
оно налази на такси стајалишту. 

7. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''.
8. Решење доставити: начелнику ОУ, Одсеку за урбанизам, грађевинарство и инспекцијске послове, ЈП

„Путеви“ Ћићевац и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 228-2/20-02 од 20.10.2020. године 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
             Александар Шулић, с.р.

46.   
На основу 46. став Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон и 47/18), члана 64. став 1. тачка 16. и 19. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр.
3/19) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину
Ћићевац за 2020. годину („Сл. лист општине Ћићевац, бр. 23/20),  Општинско веће општине Ћићевац на  9.
седници одржааној дана 20.10.2020. године, донело је

 

                                                                                                                Примерак                       100,00 дин.
Година  XL -  Број   24   Ћићевац,   9.10.2020. године

                                                                                                         Годишња претплата  2.000,00 дин.



Strana    2        –  Broj       24                 SLU@BENI   LIST  OP[TINE   ]I]EVAC             9  .  10  .2020  .  godine  

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ИЗ

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

1. Овим решењем  именује се Комисија за расподелу и контролу управљања средствима из буџета
општине Ћићевац за финансирање пољопривреде и руралног развоја општине Ћићевац, и то:

. Марија Кузмановић, председник
. Александар Стојановић, члан
. Милан Станковић, члан
2. Задатак Комисије је да у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и

политике руралног развоја за општину Ћићевац за 2020. годину спроведе поступак јавног конкурса, размотри
пријаве по редоследу приспећа, утврди и провери тачност приложене документацији и донесе Одлуку о додели
подстицајних средстава. 

3. Комисија је у обавези да изврши контролу предметне инвестиције изласком на терен и сачини
Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја.

4. Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл. листу општине Ћићевац“.
5. Решење доставити: начелнику ОУ, именованима и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
  Бр.112-86/20-06 од 20.10.2020. године

                                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                 Александар Шулић, с.р.

47.   
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14- др. закон,

101/16- др.  закон и 47/18) и  члана 64.  Статута општине Ћићевац ("Сл.  лист општине Ћићевац",  бр.  3/19),
Општинско веће општине Ћићевац на 9. седници одржаној 20.10.2020. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА

1. Разрешавају се чланови  Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа
паса луталица именовани Решењем бр.  112-74/17-06 од 20.10.2017.  године и Решењем бр.  112-74/17-06 од
23.11.2017. године („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 17/17 и 18/17) и то:

1. Весна Пантић, правник, председник;
2. др Марко Петковић, лекар опште праксе;
3. др Љубиша Крстић, др вет.медицине;
4. Драгана Матејић, комунални инспектор;
5. Марина Филиповић, комунални инспектор.
2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац “.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-87/20-02 од 20.10.2020. године 

                                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                         Александар Шулић, с.р.

48.
На основу члана 46.  Закона о локалној  самоуправи ("Сл.  гласник РС",  бр.  129/07,  83/14-др.  закон,

101/16-др.  закон  и  47/18)  и  члана  64.  Статута  општине  Ћићевац  ("Сл.  лист  општине  Ћићевац",  бр.  3/19),
Општинско веће општине Ћићевац на 9. седници одржаној дана 20.10.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И ПОКОЉА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

1. Овим решењем за чланове Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед
уједа паса луталица и покоља домаћих животиња именују се:

- за председника Комисије:
Весна Пантић, правник,
- за чланове Комисије:
- др Марија Марковић, лекар опште праксе,
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- др вет. медицине Звездан Гагић, одборник
- Драгана Матејић, комунални инспектор и
- Милан Пајић из Сталаћа.
2. Задатак Комисије је, да у складу са Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за

накнаду штете настале услед уједа паса луталица, услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња,
утврди основаност поднетих захтева и да по њиховом разматрању упути предлог Општинском правобраниоцу
да  захтев  прихвати  и  са  оштећеним лицем  закључи  вансудско  поравнање  о  накнади  штете  или  да  упути
предлог Општинском правобраниоцу да се захтв одбије.

3. Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља комунална инспекција Општинске
управе.

4. Председнику и члановима комисије припада накнада у износу од 2.500,00 динара по седници.
5. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Сл. листу општине Ћићевац".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 112-88/20- 02 од 20.10.2020. године

                                                                                                                               ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                            Александар Шулић, с.р.

49.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”,  бр. 129/07, 83/14 –  др. закон,

101/16 –  др. закон и 47/18) и  члана 64. Статута општине Ћићевац  (“Сл. лист општине Ћићевац”,  бр.  3/19),
Општинско веће општине Ћићевац, на 9. седници, одржаној 20.10.2020. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

1.  Даје  се  сагласност  председнику Општине  Ћићевац  да  потпише Протокол о сарадњи  у  погледу
начина остваривања добровољног рада радно способних лица која се налазе у стању социјалне потребе између
Општине Ћићевац,  Центра за  социјални  рад  у  Ћићевцу  и  потписнике протокола  са  којима  се  закључује
Протокол о сарадњи и регулише поступак реализације права на једнократну новчану помоћ кроз добровољно
радно ангажовање радно способних незапослених лица за које Центар за социјални рад процени да имају право
на једнократну помоћ.

  2. Решење објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
  3. Решење доставити: председнику општине, начелнику ОУ и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 553-404/20-02 од 20.10.2020. године

                                                                                                                                                                   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                                                                    Александар Шулић, с.р.

50.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и

47/18), члана 18. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06), члана 12. став 3.
Правилника о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике
Србије и усклађивања књиговодственог стања са  стварним стањем („Сл.  гласник РС“,  бр.  33/15 и 101/18),
члана 64. Статута општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/19) и  члана 14. Правилника о попису
имовине и обавеза у органима општине Ћићевац („Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 21/15), Општинско веће
општине Ћићевац на 9. седници одржаној 20.10.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

1.  Усваја се Извештај о извршеном  ванредном  попису  са стањем  на дан 31.12.2019. године, који је
сачинила Комисија  за  вршење  ванредног  пописа  имовина  и  обавеза  образована  Решењем начелника  ОУ
Ћићевац бр. 112-84/20-03 од 07.10.2020. године.

2.  Саставни део  овог  закључка  је  Извештај  Комисије  о  извршеном ванредном попису  имовине  и
обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године, бр. 404-38/20-03 од 20.10.2020. године.

3. О извршењу предложених мера из извештаја Комисије, стараће се Одсек за буџет, финансије и јавне
набавке.

 4. Овај закључак објавити у „Сл. листу општине Ћићевац“.
5.  Решење доставити:  начелнику ОУ,  Одсеку за буџет, финансије  локалну пореску администрацију,

привреду  и  локални  економски  развој,  имовинско-правној  служби,  Општинском  јавном  правобраниоцу,
Комисији за вршење ванредног пописа имовине и обавеза и архиви.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Број: 404-38/20-03 од 20.10.2020. године

                                                                                                                                        ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                         Александар Шулић, с.р.
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51.
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',  бр. 129/07, 83/14- др. закон,

101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 64. Статута општине Ћићевац (''Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 3/2019),
Општинско веће општине Ћићевац, на 9. седници одржаној 20.10.2020. године,  донело је

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА МИРНО РЕШЕЊЕ СПОРОВА ЗА 

НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА 

Члан 1.
Овим правилником (у  даљем тексту:  Правилник)  утврђује  се  поступак  и начин решавања  захтева

грађана за накнаду штете коју проузрокују пси луталице. 
Под штетом се подразумева штета настала услед уједа паса луталица на јавним површинама и штета

настала услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња (у даљем тексту: догађај). 
У случају  уједа  од стране власничког пса,  одговорност сноси сам власник или особа која  је  била

одговорна за пса у тренутку када је штета или повреда настала.

Члан 2.
Под „псима  луталицама“, у смислу овог Правилника, сматрају се пси, који немају дом и који нису

евидентирани као власништво физичких лица. 

Уједи паса луталица

Члан 3.
Физичко лице које на територији општине претрпи штету услед уједа пса  луталице (у даљем тексту:

оштећени), пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду нематеријалне штете, као и у
току судског  поступка,  а  пре  доношења правоснажне  одлуке,  Општинском правобраниоцу,  као  законском
заступнику  општине,  може  поднети  писани  захтев  за  накнаду  штете  (Образац  1.  који  је  саставни  део
Правилника).

Захтев из става 1. овог члана оштећени је  дужан да поднесе најкасније у року од 30 дана од дана
догађаја.

Захтев  у име оштећеног из  става  1.  овог  члана,  Општинском правобраниоцу може поднети његов
законски заступник, старатељ или пуномоћник.

Законски  заступник  своје  својство  у  поступку  пред  Општинским  правобраниоцем  доказује
фотокопијом извода из матичне књиге рођених, старатељ доказује својство достављањем фотокопије Решења о
постављењу за старатеља, а пуномоћник достављањем пуномоћја.

Члан 4.
Оштећени је  обавезан да  поднесе  писану  пријаву  о  насталом  догађају  одмах  након  догађаја,  а

најкасније у року од 3 дана од дана догађаја, Комуналној инспекцији Одсека за урбанизам, грађевинарство и
инспекцијске послове.

Комунална инспекција је дужна да изда потврду оштећеном о пријављеном догађају.
Комунална  инспекција  је  обавезна  да  устроји  и  уредно  води  евиденцију  о  поднетим пријавама  и

издатим  потврдама  оштећеним,  као  и  да  на  захтев  надлежних  органа  доставља  извештај  о  пријављеним
догађајима и издатим потврдама.

Члан 5.
Захтев из члана 3. Правилника мора да буде у писаној форми, јасне садржине и исти мора да садржи:

име и презиме оштећеног,  пребивалиште – боравиште оштећеног,  контакт телефон оштећеног,  веран опис
штетног догађаја, место и време настанка штетног догађаја, детаљан опис пса од стране кога је претрпљена
повреда, податке о лицима која су присуствовала настанку штетног догађаја, опис претрпљених повреда, износ
који потражује на име накнаде претрпљене штете, као и друге податке који могу бити од значаја за поступање
по захтеву.

Члан 6.
Уз  захтев  из  члана  3.  овог  Правилника,  оштећени је  у  обавези  да  достави  оригинал  или  оверене

фотокопије документације и то:
1) личну карту (или извод из МКР за малолетно дете),
2) комплетну  медицинску  документацију  која  се  односи  на  лечење  (извештај  надлежне  здравствене

установе  примарне  заштите,  извештај  лекара  специјалисте  са  детаљним  описом  настале  повреде,
извештај института за јавно здравље и др.),

3) потврду комуналне инспекције као доказ да је догађај пријављен у року,
4) копију картице текућег рачуна,
5) друге доказе који су од значаја за решавање захтева.
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У случају да се захтев подноси од стране законског заступника, старатеља или пуномоћника, уз захтев
мора да се поднесе документација из члана 3. став 4. овог Правилника.

Напади паса луталица и покољ домаћих животиља
Члан 7.

Физичко  лице  које  на територији  општине  претрпи  штету  услед  покоља  домаћих  животиња који
причине пси луталице, пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду нематеријалне штете,
као  и  у  току  судског  поступка,  а  пре  доношења  правоснажне  одлуке,  Општинском  правобраниоцу,  као
законском заступнику општине, може поднети писани захтев за накнаду штете (Образац 2. који је саставни део
Правилника).

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 30 дана од дана
догађаја.

Захтев из става 1. овог члана, мора да буде на прописаном обрасцу, 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 домаћих закланих животиња, са износом накнаде коју потражује.

Члан 8.
Уз захтев из члана 7. oвог Правилника, оштећено лице је у обавези да достави оригинал или оверене

фотокопије документације и то:
1) личну карту,
2) извештај ветеринара или надлежне ветеринарске станице о насталом догађају,
3) записник инспектора о испуњености услова за држање  домаћих животиња,
4) потврду комуналне инспекције као доказ да је догађај пријављен у року,
5) копију картице текућег рачуна,
6) друге доказе који су од значаја за решавање захтева.

Члан 9.
Општински правобранилац примљене захтеве из члана 3. и члана 7. овог Правилника, у року од пет

радних дана, уколико је захтев уредан и потпун, доставља Комисији за утврђивање основа и висине накнаде
штете  настале  услед  уједа  паса  луталица и штете  настале  услед  напада  паса  луталица и  покоља домаћих
животиња (у даљем тексту: Комисија).

Општински правобранилац ће по пријему захтева из члана 3. и члана 7. овог Правилника, уколико је
захтев  неразумљив  или  непотпун,  у  року  од  пет  радних  дана  од  дана  пријема  захтева,  писаним  путем
обавестити подносиоца захтева да отклони постојеће недостатке.

Уколико подносилац захтева  у року од пет радних дана од дана пријема обавештења Општинског
правобраниоца из става 2.  овог члана не отклони недостатке због којих се не може поступити по захтеву,
сматраће се да је исти одустао од захтева. 

Комисију из става 1. овог члана образује председник општине Ћићевац, посебним  актом - решењем.
Актом о образовању Комисије утврђује се број чланова и састав Комисије, послови и задаци које ће

Комисија обављати, као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља комунална инспекција Општинске

управе. 

Члан 10.
Након  утврђивања  чињеница  и  околности  које  су  битне  за  одлучивање  о  поднетом  захтеву,  а

најкасније  у  року  од  15  дана  од  дана  пријема  захтева,  Комисија  ће  доставити  Мишљење  о  основаности
предлога за мирно решавање спора и висини износа накнаде штете (у даљем тексту: Мишљење).

Мишљење Комисије из става 1. овог члана може да гласи:
 прихвата се захтев оштећеног
 одбија се захтев оштећеног
 одбацује се захтев оштећеног.

Мишљење Комисије из става 1. овог члана мора да буде образложено.
Општински правобранилац је у обавези да поступи по Мишљењу Комисије из става 1. овог члана и

закључи споразум о вансудском поравнању, као и да обавести оштећеног, у року од 5 радних дана од дана
пријема Мишљења, о датуму и месту потписивања споразума о вансудском поравнању или писмено обавести
оштећено лице да је надлежна Комисија доставила мишљење да се његов захтев одбије.

Члан 11.
Код  утврђивања  висине  износа  накнаде  штете  из  члана  10.  Правилника  најнижи  износ  досуђене

накнаде на име претрпљене штете  може  бити  5.000,00 динара,  а  највиши износ досуђене  накнаде на име
претрпљене материјалне и нематеријалне штете може бити 25.000,00 динара.

У случају покоља домаћих животиња износ накнаде штете обрачунава се у висини тржишне цене живе
ваге по килограму за животиње над којима је извршен покољ.     
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Члан 12.
Општински правобранилац је дужан да Одсеку за буџет, финансије, локалну пореску администрацију,

привреду  и  локални  економски  развој  достави  примерак  потписаног  и  овереног  споразума  о  вансудском
поравнању, са копијом личне карте подносиоца захтева-оштећеног и бројем жиро рачуна подносиоца захтева-
оштећеног (копијом картице оштећеног), наредног дана од дана потписивања. 

Члан 13.
Одсек за буџет, финансије, локалну пореску администрацију, привреду и локални економски развој

дужан је да у року од 30 дана од дана пријема потписаног и овереног споразума о вансудском поравнању
изврши плаћање износа на име вансудског поравнања.

Члан 14.
У случају да подносилац захтева одбије да закључи споразум на износ накнаде штете који је одређен

од стране Комисије, а исти по истом основу пред надлежним Судом покрене поступак, законски заступник
општине и пуномоћник има могућност да пред надлежним Судом, тужбу и тужбени захтев призна до износа
који је одређен од стране надлежне Комисије.

Члан 15.
Закључењем Споразума о вансудском поравнању, оштећени своја потраживања по истом основу више

не може намирити од општине у судском или неком другом поступку.

Члан 16.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје  да  важи Правилник о поступку и начину решавања

захтева за мирно решење спорова  настале услед уједа паса и мачака луталица на територији општине Ћићевац
(''Сл. лист општине Ћићевац“, бр. 11/19).

Члан 17.
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине Ћићевац''. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 355-97/20-02 од 20.10. 2020. године

 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
                                                                                                                           Александар Шулић, с.р.

Образац број 1

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА 
                      ПАСА ЛУТАЛИЦА

Дана_____________године, у__________________у улици_______________________________ претрпео/ла сам,
односно  моје  малолетно  дете____________________________________  је  претрпело  штету  услед  уједа  пса
луталице________________________________________________________________________________________

(опис пса )
Опис догађаја:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Опис повреде :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ .

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ од_________________ динара, који треба уплатити на
текући рачун број ___________________________, који се води код _________________ банке.

Уз захтев прилажем:
- очитану личну карту/фотокопију (извод из МКР за малолетно дете)
- фотокопија извода из МКР (доставља законски заступник)
- фотокопија Решења о постављењу за старатеља (доставља старатељ)
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- пуномоћје (доставља пуномоћник)
- оригинал или фотокопију лекарске документације
- извештај надлежне ветеринарске станице
- копију картице текућег рачуна
- потврду комуналне инспекције и др.

_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Да ли постоје сведоци догађаја (заокружити)
                     

ДА                       НЕ

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)

Изјава сведока 1:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 
Изјава сведока 2:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

У Ћићевцу дана:                                                                         ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

__________________ године.                                                                   Име и презиме________________________
                                                                                                       Адреса  _____-________________________
                                                                                                       Бр.лк. ______________ ПУ _____________
                                                                                                       Контакт тел: _________________________
                                                                                                       Својеручни потпис ____________________

Образац број 2 

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД  НАПАДА ПАСА ЛУТАЛИЦА И ПОКОЉА
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Дана_____________  године,  у________________________у  улици  _________________________  претрпео/ла
сам, штету услед напада паса луталица и покоља домаћих животиња.

Опис догађаја:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Опис причињене штете :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ од_________________ динара, који треба уплатити на
текући рачун број___________________________, који се води код _________________ банке.

Уз захтев прилажем:
- очитану личну карту/фотокопију, 
- извештај надлежне ветеринарске станице или ветеринарске инспекције,
- записник инспектора о испуњености услова за држање домаћих животиња,
- копију картице текућег рачуна,
- потврду комуналне инспекције и другу документацију.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Да ли постоје сведоци догађаја (заокружити)

      ДА                       НЕ

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)

Изјава сведока 1:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

 
Изјава сведока 2:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

У Ћићевцу дана:                                                                                                        ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА:

__________________ године.                                                                     Име и презиме_______________________
                                                                                                         Адреса    ___________________________
                                                                                                         Бр.лк. ______________ ПУ ____________
                                                                                                         Контакт тел: ________________________

                                                                                                                       Својеручни потпис ___________________

АКТИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

4.
На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне

самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр 21/16, 113/17 и 95/18) и члана 16. и 30. став 1. тачка 4) Одлуке о Општинској
управи  општине Ћићевац (''Сл.  лист  општине Ћићевац'',  бр.  21/20) и  члана 10.  став  3.  и  4.  Правилника о
дисциплинској  одговорности  и  одговорности  за  штету  (''Сл.  лист  општине Ћићевац'',  бр.  20/20),  начелник
Општинске управе општине Ћићевац, дана 19.10.2020 године, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ

    I ОБРАЗУЈЕ СЕ Дисциплинска комисија Општинске управе општине Ћићевац у следећем саставу:
1) Нада Симић, дипл. правник, председник Комисије,
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2) Марија Медаревић, дипл. економиста, овлашћени представник репрезентативног синдиката,
члан Комисије,

3) Зоран Миљковић, запослен у Општинској управи, члан Комисије.
II Задатак Комисије је да у име послодавца води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској

одговорности  службеника  и  намештеника  у  Општинској  управи  општине  Ћићевац,  на  основу  писменог
закључка о покретању дисциплинског поступка начелника Општинске управе, бр. 116-2/2020-03 од 07.10.2020.
године и  писменог закључка о покретању дисциплинског поступка  начелника  Општинске управе, бр.  116-
3/2020-03 од 07.10.2020. године.

III Дисциплински поступак Комисија води на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку и подзаконским актима донетим по
основу ових закона.

IV Против овог решења може се изјавити жалба Жалбеној комисији општине Ћићевац у року од 8 дана
од пријема решења.

V   Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
VI  Решење објавити у ''Сл. листу општине Ћићевац''.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
Бр. 116-  4/20-03 од 20.10.2020. године

                               НАЧЕЛНИК 
                                                              Мирјана Станојевић Јовић, с.р.

Решење доставити:
- лицима из тачке I решења и
- архиви.

_______________________________________________________________________________________
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