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На основу члана 53. Статута општине Врбас, /„Службени лист општине
Врбас“, број 3/2002, 5/2002, 10/2004, 11/2008, 21/2009. и 15/2010./ и члана 20.
Одлуке о Општинском већу општине Врбас /«Службени лист општине Врбас», број
12/2008./ Општинско веће Општине Врбас, на седници одржаној 24. августа 2012.
године, донело је
ПРАВИЛНИК
о поступку и начину решавања захтева грађана за
накнаду штете настале услед уједа паса луталица
на територији општине Врбас
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се поступак и начин решавања захтева грађана
за накнаду штете услед уједа паса луталица, односно паса којима није познат
власник, на територији општине Врбас.
Члан 2.
Оштећено лице може да након уједа пса поднесе писану пријаву о насталом
догађају, односно да поднесе захтев за накнаду штете настале уједом пса,
Општинском јавном правобраниоцу општине Врбас (у даљем тексту:ОЈП).
Захтев за накнаду штете у смислу става 1. овог члана оштећени може
поднети у року утврђеном законом.
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Члан 3.
Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да достави
документацију (оригинал или оверену фотокопију) којом ће оправдати поднети
захтев и пружити доказе о насталом случају уједа.
Оштећено лице обавезно мора да достави следеће:
- личну карту, односно извод из матичне књиге рођених за малолетну
особу,
- комплетну медицинску документацију која се односи на повреде нанете
уједом и лечење,
- друге доказе за које сматра да су од значаја за решавање захтева,
- писмену изјаву подносиоца захтева о спорном догађају под претњом
моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне изјаве.
Члан 4.
Поднете захтеве из члана 2. овог Правилника Општински јавни
правобранилац решаваће у сарадњи са Комисијом коју образује Општинско веће .
Општинско веће ће у року од 5 дана од дана ступања на снагу овог
Правилника образовати Комисију из става 1. овог Правилника.
Одкуком 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.
Члан 5.
Општински јавни правобранилац ће у року од 5 дана од дана пријема
захтева за накнаду штете исти проследити Комисији из члана 4. овог Правилника.
Након пријема захтева Комисија се обавезује да у сарадњи са ОЈП поступа по
захтеву и да да предлог за решавање истог у року најдужем до 30. дана од дана
добијања захтева.
Члан 6.
По разматрању захтева за накнаду штете и прегледу приложене
документације Комисија ће дати образложен Предлог ОЈП за решавање поднетог
захтева у смислу да предложи вансудско поравнање са предложеним износом
средстава за накнаду или да исти захтев одбије или одбаци.
Члан 7.
Општинско јавни правобранилац је дужан да у року од 15 дана од дана
пријема Предлога Комисије на основу истог донесе одлуку о поступању по захтеву
оштећеног .
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Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
«Службеном листу општине Врбас».
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