На основу члана 30. и 72. став 2. Закина о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 34. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 8/08-пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11),
Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 26.04. 2012. године,д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ
о накнади штете
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се услови и поступак за остваривање права на
дјелимичну накнаду штете настале услед елементарних непогода (град, поплава и бујице,
олујни вјетрови, удар грома, пожар и клизиште), као и штете причињене од ловостајем
незаштићене дивљачи и паса луталица.
Скупштина општине може посебном одлуком признати право на накнаду штете
настале и по другим основима.
Члан 2.
Штету коју причини ловостајем заштићена дивљач, накнаду причињене штете
плаћа корисник ловишта.
Штету коју учини дивљач за коју је прописана стална забрана лова, дужан је да
надокнади субјекат који је прописао забрану.
Изузетно, за штету коју учини медвјед, накнаду штете плаћа Република Српска из
буџета у висини од 45 %, општина у висини од 25% и корисник ловишта у висини од 30%
процјењене штете.
Власници паса одговорни су за штету коју учине њихови пси.
Члан 3.
Корисник ловишта дужан је да предузме мјере за спречавање штете коју дивљач
може причинити људима и њиховој имовини, као и да уклања псе и мачке луталице који
се крећу без контроле по ловишту на удаљености већој од 200 метара од насеља,
насељених објеката или стада, у складу са Законом о ловству.
Члан 4.
Право на дјелимичну накнаду штете припада власницима, односно корисницима
објеката, земљишта, стоке и пољопривредних култура који су претрпљели штету из члана
1. ове Одлуке, само под условима да су предходно предузели све прописане мјере за
спречавање настанка штете.
Изузетно, право на дјелимичну накнаду штете (максимално до 40%) има власниккорисник који у плавном подручју засије житарице, поврће или засади воће.
Члан 5.
Мјере за спречавање штете услед клизишта, олујних вјетрова и пожара су:
изградња стамбених и господарских објеката у складу са дозволом за градњу и

прописаним стандардима градње на одговарајућем земљишту које није подложно
клизиштима.
Нема одговорности за штету на објектима који нису прописно одржавани после
изградње или је због старости објекат дотрајао и неупотребљив за основну намјену.
Мјере за спречавање штете од поплава су изградња објеката на одговарајућој
удаљености од корита ријека, односно изван плавног подручја ријека и бујичних потока.
Плавно подручје, у смислу ове Одлуке, представља површину земљишта које је уз
ријеку плављено изливањем воде из корита ријеке у некој од последњих двадесет година.
Мјере за спречавање штете од незаштићене дивљачи и паса луталица
подразумјевају постављање ефикасних ограда, електричних пастира, заштита младих
садница омотавањем или премазивањем, испаша стоке са чобаном на површинама
дозвољеним за пашу.
У току ноћи стоку затварати у штале или прописано урађене и обезбјеђене торове.
Посебно урађени и обезбјеђени торови морају да имају бетонски-камени темељ
дубине најмање 25 цм и зид (цоклу) изнад површине земље од чврстог материјала најмање
висине 25 цм. Ограда мора да је од чврстог материјала са отворима мањим од величине
уобичајених нападача (узрочника штете) и прописане висине, а не мање од 1,5 м.
Члан 6.
Обавеза оштећеног је да сачува све трагове који указују на причињену штету и
починиоца, и који ће користити као доказ о настанку штете, а да предузме све потребне
мјере на заустављању и спречавању даље штете.
Власник (корисник) добара нема право на накнаду новонастале штете уколико није
предузео све радње које су биле у његовим могућностима да се заустави даље настајање
штете.
Члан 7.
Пријава о причињеној штети подноси се Одјељењу за привреду и финансије
општине Рудо одмах, а најкасније у року од три дана од дана настанка штете.
Члан 8.
Утврђивање узрока настале штете и процјену њене вриједности врши комисија
коју формира Начелник општине одмах, а најкасније у року од три дана по пријави штете.
Члан 9.
Комисију чине најмање три члана који се именују од: представника општинског
органа (предсједник комисије), стручних лица за процјену вриједности и утврђивање
узрока штете (агроном, грађевинац, ветеринарски, шумарски или биолошки стручњак и
сл.) и стручног лице кога одреди корисник ловишта (када је у питању штета од дивљих
животиња или паса луталица), са искуством на истим пословима.
Састав и број чланова Комисије одређује се зависно од обима и врсте штете.
Члан 10.
Комисија је дужна да одмах по пријему пријаве, а најкасније у року од 2 дана
изврши увиђај на лицу мјеста и да сачини записник.

Записник комисије обавезно садржи: личне податке оштећеног, мјесто и начин
настанка штете, знакове који упућују на узрочнике штете, обим и висину штете, предузете
мјере оштећеног да се спријечи штета и предузете мјере после штете, те закључно
мишљење о испуњености услова за накнаду штете и процјену о висини причињене штете.
Прилог записника треба да садржи фотографски снимак.
Члан 11.
Код штета на пољопривредним културама проузрокованих градом, поплавама,
олујним вјетровима, бујицама и слично, комисија је дужна да обави најмање два увиђаја и
то одмах по настанку штете и касније у моменту очекиваног рода културе. После другог
увиђаја прави се комплетан записник и врши коначна процјена штете.
Члан 12.
Код специфичних случајева настанка штете (ујед или напад на људе) од стране
животиња, Начелник општине ће, на основу приједлога Комисије за процјену штете датог
у записнику, покушати да постигне договор са оштећеним о чему ће се сачинити
споразум о накнади штете.
Члан 13.
Записник о процјени штете упућује се Скупштинској комисији за накнаду штете
која у зависности од расположивих средстава опредељених у буџету општине за ове
намјене, одређује коначну висину одштете, износ, начин и рокове за измирење одштете и
доставља предмет органу на извршење.
Члан 14.
Накнада се исплаћује у календарској години у којој је настала штета
пропорционално планираним укупним буџетским средствима.
Члан 15.
У посебним или ванредним условима Скупштина општине може на приједлог
комисије за накнаду штете, донијети одлуку за издвајање додатних средстава из буџета
општине за накнаду штете у текућој години или донијети одлуку о прихватању накнаде
штете и исплати исте у наредном периоду
`
Члан 16.
Право на накнаду штете по овој Одлуци немају власници, односно корисници из
члана 4.ове Одлуке који остваре право на накнаду штете од буџета неког од виших облика
организовања у Босни и Херцеговини (кантон,ентитет или БиХ).
Члан 17.
Одлуке Комисије и постигнути споразум из чланова 12. и 13. ове Одлуке, објавиће
се у „Службеном гласнику општине Рудо.

Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.
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