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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
10.11.2017. године 

ГОДИНА 2017. 
БРОЈ 28 

 

На основу члана 71. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08 и 5/15) и 

чл. 49.ст.1 и 3. Пословника о раду 

Општинског већа (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр.10/16), а у 

складу са Закључком Владе Републике 

Србије 05 број:023-7837/2017 од 

17.08.2017. Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној дана 

03.11.2017.године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

КОНВЕРЗИЈУ ПОТРАЖИВАЊА 

ПРЕМА „ХОЛДИНГ КАБЛОВИ“ 

А.Д. ЈАГОДИНА У УДЕО 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА У 

КАПИТАЛУ ДРУШТВА 

 

 

Члан 1. 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ да се 

потраживања према „Холдинг 

Каблови“а.д. Јагодина по основу 

уступљених јавних прихода, са стањем 

на дан 31.август 2016.године, са 

каматом до дана правноснажности 

УППР, конвертују у удео Општине 

Баточина у капиталу„Холдинг Каблови“ 

а.д. Јагодина. 

 

Члан 2. 

 

Овлашћује се Председник 

општине Баточина да у име општине 

Баточина потпише Споразум о 

регулисању међусобних права и обавеза 

у складу са чланом 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Одлуку доставити Министарству 

финансија-Пореској управи и „Холдинг 

Каблови“ а.д. Јагодина. 

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Баточина. 

                                                         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број : 020-1089/17-01 од  03.11.2017. 

године 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК  

   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

     Здравко Младеновић 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење ове 

Одлуке садржан је, члану 71. Статута 

општине Баточина (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр. 10/08 и 5/15) и 

чл. 49.ст.1.и ст.3. Пословника о раду 

Општинског већа (''Службени гласник 

општине Баточина'', бр.10/16) који 

прописују да Општинско веће у вршењу 

својих надлежности доноси одлуке, као 
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и да  на општи начин уређује питања из 

своје надлежности. 

Акционарско друштво „Холдинг 

Каблови“ Јагодина је Привредном суду 

у Крагујевцу поднело предлог за 

покретање стечајног поступка у складу 

са Унапред припремљеним планом 

реорганизације, а као најзначајнија мера 

УППР-а предложена је конверзија 

потраживања поверилаца у капитал 

„Холдинг Каблови“ а.д. Јагодина. 

Закључком Владе Републике 

Србије 05 број:023-7837/2017 од 

17.08.2017 године, предвиђена је ова 

конверзија, па су државни повериоци, 

међу којима је и Општина Баточина, 

дужни да конвертују своја потраживања 

према „Холдинг Каблови“ а.д. Јагодина 

са стањем на дан 31. августа 2016. 

године, са каматом до дана 

правноснажности, у трајни улог у 

капиталу „Холдинг Каблови“ а.д. 

Јагодина. 

На основу свега наведеног, 

донета је одлука као у диспозитиву.  

 

--------------------------------- 

 

На основу чл. 20.став 1. тачка 39. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 129/07, 83/14 и 

др.закон и 101/16 и др. закон), члана 23. 

став 1. тачка 39. Статута општине 

Баточина („Службени гласник општине  

Баточина“, бр. 10/08 и 5/15), Општинско 

веће општине Баточина, дана 

03.11.2017.године, донело је   

 

П Р А В И Л Н И К 

O ПОСТУПКУ И НАЧИНУ 

РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА 

И МЕРИЛИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ШТЕТУ 

КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ 

НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ 

  

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником утврђује се 

поступак и начин решавања захтева 

грађана за накнаду штете, коју грађани 

претрпе услед уједа напуштених 

животиња и покоља домаћих животињa  

на територији општине Баточина. 

Напуштена животиња, у смислу 

овог Правилника јесте животиња која 

нема дом или која се налази изван њега 

и лишена је бриге и неге власника, 

односно држаоца и коју је он свесно 

напустио.  

 

 

II - ПОСТУПАК И НАЧИН 

РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА 

 

Члан 2. 

 

Оштећено лице је обавезно да 

поднесе писану пријаву о насталом 

догађају   Комуналном инспектору 

општине Баточина, одмах након уједа 

напуштене животиње,односно покоља 

домаћих животиња, а најкасније у року 

од 5 дана од дана догађаја. 

 Комунални инспектор ће 

евидентирати на записник да је догађај 

пријављен и предузеће неопходне 

активности на проналажењу и 

збрињавању напуштене животиње. 

 Комунални инспектор је 

обавезан да уредно води евиденцију о 

поднетим пријавама и издатим 

потврдама оштећеним лицима, као и да 

Одељењу за имовинско-правне послове, 

урбанизам, грађевину, стамбено 

комуналне, инспекцијске послове и 

инвестиције, доставља тромесечне 

извештаје о пријављеним догађајима, 

издатим потврдама и предузетим 

активностима на проналажењу и 

збрињавању напуштених животиња. 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

3 

 

 

Члан 3. 

 

Оштећено лице у случају уједа 

напуштене животиње подноси захтев за 

накнаду штете Комисији за утврђивање 

основаности захтева за накнаду штете 

које су проузроковане уједом 

напуштене животиње (у даљем тексту 

:Комисија ) путем писарнице 

Општинске управе Баточина ( Образац  

бр.1). 

Образац бр.1 је саставни део овог 

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 у писаној форми, јасне 

садржине са назнаком адресе, контакт 

телeфона и бројем текућег или жиро 

рачуна. 

Захтев из става 1. овог члана 

мора да садржи веран опис и локацију 

догађаја, опис претрпљених повреда, са 

износом накнаде коју оштећени 

потражује. 

 

Члан 4. 

   

Уз захтев из чл. 3 овог 

Правилника оштећено лице је обавезно 

да достави оригинал или оверене 

фотокопије докумената и то: 

 фотокопију личне карте 

(за малолетно лице извод 

из матичне књиге 

рођених), 

 записник о пријави 

догађаја Полицијске  

станице у Баточини, 

 доказ да је догађај 

пријављен у року  

Комуналном инспектору 

општине Баточина, 

 комплетну медицинску 

документацију, која се 

односи на дијагнозу и 

лечење (извештај 

надлежне здравствене 

установе примарне 

заштите, извештај лекара 

специјалисте са детаљним 

описом повреде, и сл.), 

 оверену писaну изјаву 

подносиоца захтева о 

спорном догађају под 

претњом, моралне, 

материјалне и кривичне 

одговорности за давање 

лажне изјаве, 

 друге доказе од значаја за 

решавање захтева. 

                                                       

Члан 5. 

                                               

Оштећено лице у случају напада 

паса луталица, која је довела до покоља 

домаћих животиња, подноси  захтев 

Комисији за утврђивање основаности 

захтева за накнаду штете  (Образац бр. 2 

). 

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 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 6. 

 

Уз захтев из чл. 5 овог 

Правилника оштећено лице је обавезно 
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да достави оригинал или оверене 

фотокопије докумената и то: 

 фотокопију личне карте, 

 извештај ветеринарске 

инспекције или надлежне 

ветеринарске станице, 

 записник о пријави 

догађаја Полицијске 

станице у Баточини (уз 

који су приложене 

фотографије закланих 

животиња), 

 доказ да је догађај 

пријављен у року 

Комуналном инспектору, 

 оверену писану изјаву 

подносиоца захтева о 

спорном догађају под 

претњом моралне, 

материјалне и кривичне 

одговорности за давање 

лажне изјаве, 

 друге доказе од значаја за 

решавање захтева. 

 

 

Члан 7. 

 

Комисију  за решавање по овом 

Правилнику образује Општинско веће, 

посебним Решењем . 

Решењем о образовању Комисије 

утврђује се број,  састав, послови и 

задаци који ће Комисија обављати, као 

и друга питања од значаја за рад 

Комисије. 

 

Члан 8. 

 

Комисија по разматрању 

примљеног захтева, упућује предлог 

решења Председнику општине, да 

захтев: 

1. прихвати и са оштећеним 

лицем закључи вансудско 

поравнање о накнади 

штете на висину новчаног 

износа који је Комисија 

предложила, у случају 

када је захтев основан; 

2. одбије захтев уколико је 

неоснован; 

3. одбаци захтев у случају 

када је неблаговремен, 

непотпун или 

неразумљив. 

Предлог Комисије из става 1. 

овог члана мора бити образложен. 

                            

Члан 9. 

 

Комисија је дужна да примљене 

захтеве размотри и упути предлог 

решења Председнику општине  

најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема  захтева  на разматрање. 

У сврху прибављања додатних 

података и утврђивања релевантних 

чињеница Комисија може позивати 

оштећено лице, узимати изјаве од 

сведока догађаја, вршити провере и 

консултације са надлежним установама 

и органима.                                                      

 

Члан 10. 

 

Председник  општине ће у року 

који не може бити дужи од 15 дана од 

дана пријема предлога Комисије, са 

оштећеним лицем да закључи вансудско 

поравнање. 

Уколико оштећено лице није 

сагласно са понуђеним износом накнаде 

штете, на захтев Председника општине, 

Комисија може поново размотрити 

захтев ради постизања правичнијег 

износа накнаде штете.   

                                                           

 

III-МЕРИЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 

НОВЧАНЕ НАКНАДЕ 

 

Члан 11. 
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Новчаном накнадом штета се 

накнађује у виду материјалне и 

нематеријалне штете. 

Материјална штета обухвата 

стварне трошкове лечења који су били 

нужни и неопходни у складу са 

признатим стандардима медицинске 

науке и струке, на основу рачуна 

здравствене установе, уз приложен 

извештај о пруженим здравственим 

услугама. 

                                                             

Члан 12. 

 

Нематеријална штета обухвата 

обештећење за претрпљени физички 

бол, страх и душевни бол због 

наружености. 

Приликом утврђивања накнаде за 

нематеријалну штету, Комисија узима у 

обзир узраст оштећеног, његово опште 

здравствено стање, јачину болова, врсту 

и карактер повреде, постојање трајних 

последица на психичку равнотежу 

оштећеног, изглед и склад тела као и 

локалитет повреде. 

 

Члан 13. 

 

Комисија може предложити 

износ накнаде штете настале услед уједа 

напуштене животиње (материјална и 

нематеријална штета), у зависности од 

врсте и тежине повреда, а  највише до 

80.000,00 динара. 

Уколико је оштећени малолетно 

лице Комисија може предложити и 

виши износ накнаде штете, али не виши 

од 100.000,00 динара. 

Комисија може у изузетним, 

нарочито оправданим случајевима 

Председнику општине предложити и 

виши износ накнаде штете од износа 

предвиђених ставом 1. и 2. овог члана, 

уз претходно прибављену сагласност 

Општинског већа, али не изнад износа 

од  200.000,00 динара. 

Члан 14. 

                                                          

  Комисија може предложити 

износ накнаде штете настале услед 

напада паса луталица која је довела до 

покоља домаћих животиња у висини 

тржишне цене живе ваге по килограму 

за животиње над којима је извршен 

покољ.   

                                                             

IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 15. 

Захтеви оштећених лица који су 

поднети општини Баточина, пре 

ступања на снагу овог Правилника, ући 

ће у процедуру решавања по овом 

Правилнику 

                                                            

Члан 16. 

 

Ступањем на снагу овог 

Правилника, престаје да важи 

Правилник о накнади штете грађанима 

настале услед објективне одговорности 

општине Баточина бр. 031-824/13-01 од 

30.12.2013. године.                      

Члан 17. 

 

Овај Правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број:110-15/2017-01 од 

03.11.2017.године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

 

 



                                                   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  XXVIII                              ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2017. 

 

6 

 

Образац бр.1 
ЗАХТЕВ 

ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПСА ЛУТАЛИЦЕ 

 

Дана                                        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 

□ записник Полицијске станице Баточина 

□ копију картице текућег рачуна 

□ оверену писану изјаву подносиоца захтева о спорном догађају  под 

претњом моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне 

изјаве 

□ другу документацију: 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

У Баточини, 

            године Подносилац Захтева 
 

 

(име и презиме) 

Адреса:     

Лк. бр. ПС      

Контакт телефон: ___________________ 
 

   

                                                                                                        (својеручни потпис) 
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Образац бр.2 
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: 
 

 

  . 

 

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 

□ извештај ветеринарске инспекције 

□ извештај надлежне ветеринарске станице 

□ записник Полицијске станице Баточина(уз који су приложене 

фотографије закланих животиња) 

□ оверену писану изјаву подносиоц захтева о спорном догађају под 

претњом моралне, материјалне и кривичне одговорности за давање лажне 

изјаве 

□ другу документацију: 

   

             _______________________________________________________________ 

 

У Баточини, 

            године Подносилац Захтева 
 

(име и презиме) 

Адреса:     

Лк. бр. ПС      

Контакт телефон: ___________________ 
 

                                                                                                          (својеручни потпис) 
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На основу члана 7. став 1. 

Правилника о поступку и начину 

решавања захтева грађана и мерилима 

за одређивање новчане накнаде за штету 

коју проузрокују напуштене животиње 

број 110-15/2017-01 од 03.11.2017. 

године („Службени гласник општине  

Баточина“, бр. 28/17), Општинско веће 

општине Баточина, на седници 

одржаној дана 03.11.2017. године, 

донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ 

ЗАХТЕВА  И ВИСИНИ НАКНАДЕ 

ШТЕТЕ КОЈУ ПРОУЗРОКУЈУ 

НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Решењем образује се 

Комисија за утврђивање основаности 

захтева и висине накнаде штете настале 

услед уједа напуштених 

животиња,односно покоља домаћих 

животиња (у даљем тексту: Комисија) 

са задатком поступања по захтевима 

грађана поднетим ради накнаде штете, 

коју проузрокују напуштене животиње 

на територији општине Баточина.  

 

II – НАДЛЕЖНОСТ 

КОМИСИЈЕ 

 

Члан 2. 

 

Комисија прикупља и разматра 

поднете захтеве за накнаду штете и по 

разматрању поднетих захтева упућује 

предлог решења Председнику општине 

Баточина да захтев: 

1. прихвати и са оштећеним 

лицем закључи вансудско 

поравнање о накнади штете 

на висину износа који је 

кoмисија предложила – ако 

је захтев основан, 

2. одбије - ако је захтев 

неоснован, 

3. одбаци - ако је захтев 

неблаговремен, непотпун 

или неразумљив. 

Предлог решења из става 1. овог 

члана мора бити образложен. 

 

Члан 3. 

 

Комисија је дужна да примљене 

захтеве размотри и упути предлог 

решења 

Председнику општине Баточина 

најкасније у року од 15 дана од дана 

пријема захтева. 

 

Члан 4. 

 

У сврху прибављања додатних 

података и утврђивања релевантних 

чињеница 

Комисија може позивати 

оштећено лице, узимати изјаве од 

сведока догађаја, извршити провере и 

консултације са надлежним установама 

и организацијама. 

                                                              

Члан 5. 

 

Приликом утврђивања предлога 

висине накнаде штете Комисија је 

дужна да узме уобзир критеријуме 

прописане Правилником о поступку и 

начину решавања захтева грађана и 

мерилима за одређивање новчане 

накнаде за штету коју проузрокују 

напуштене животиње, како би висина 

материјалне, односно нематеријалне 

штете била правично одређена.  
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 III – БРОЈ ЧЛАНОВА И 

САСТАВ КОМИСИЈЕ 

 

Члан 6. 

 

Комисија има пет члана у 

следећем саставу: 

1. Весна Барјактаревић, 

инспектор за заштиту 

животне средине и 

саобраћаја, председник 

комисије, 

2. Дарко Игњатовић, саветник 

у области пољопривреде, 

заменик председника 

комисије, 

3. Др Ана Аничић, лекар- 

специјалиста опште 

медицине, члан комисије, 

4. Лазар Живадиновић, 

дипломирани економиста из 

Баточине, члан комисије, 

5. Васић Бојана, дипломирани 

правник, из Баточине члан 

комисије. 

 

На рад  и одлучивање Комисије 

примењиваће се одредбе о раду 

Општинског већа, које се односе на рад 

и одлучивање Општинског већа. 

 

IV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                            

Члан 7. 

 

Ово Решење ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине 

Баточина” 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-1090/2017-01 од 

03.11.2017.године 

 

     

      ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

   Здравко Младеновић
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