На основу члана 39. и 82.став 2. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Српске бр.97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Рудо
(Службени гласник општине Рудо бр.4/17 и 8/17), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 03.06.2021.године, донијела 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,
бујице, клизишта, олујни вјетрови, удар грома, пожар), као и штете причињене од
дивљачи и паса луталица.
Скупштина општине може, посебном одлуком, признати право на накнаду
штете настале и од других узрочника.
Члан 2.
За штету, коју причини ловостајем заштићена дивљач, одговоран је корисник
ловишта.
За штету, коју причини дивљач, за коју је прописана стална забрана лова,
одговоран је онај ко је забрану прописао.
Изузетно, накнада штете коју причини медвјед, обезбјеђује се из буџета
Републике Српске у износу од 45%, из буџета општине у износу од 25% и преосталих
30% обезбјеђује корисник ловишта.
Нема одговорности за штету коју учини медвјед на стоци без чобана и у
подручју на коме је паша забрањена.
Власници паса одговорни су за штету коју причине 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 по ловишту на удаљености већој од 200 метара од насеља,
насељених објеката или стада у складу са одредбама Закона о ловству (Службени
гласник Републике Српске бр.60/09 и 50/13).
Члан 4.
Право на дјелимичну накнаду штете, до 50%, припада власницима или
корисницима објеката, земљишта, стоке и пољопривредних култура, који су претрпјели
штету из члана 1. ове одлуке, само под условом да су претходно предузели све мјере
прописане у циљу спречавања настанка штете.
Изузетно, право на дјелимичну накнаду штете, максимално до 40%, има
власник односно корисник који, у плавном подручју засије житарице, поврће или
засади воће.
Члан 5.
Мјере за спречавање штете су:
(1) Изградња стамбених и економских објеката у складу са дозволом за градњу
и прописаним стандардима градње и на земљишту које није подложно клизишту.

(2) Нема одговорности за штету на објектима, који нису прописно одржавани
након изградње или је због старости објекат дотрајао и неупотребљив за основну
намјену.
(3) Мјере за спречавање штете од поплава су изградња објеката на одговарајућој
удаљености од корита ријека односно изван плавног подручја ријека и бујичних
потока.
(4) Плавно подручје, у смислу ове одлуке, представља површину земљишта,
које је уз ријеку и плављено је једном ил више пута у последњих двадесет година.
(5) Мјере за спречавање штете од дивљачи и паса луталица подразумјевају
постављање ефикасних ограда, електричних пастира, заштита младих садница
омотавањем или премазивањем, испаша стоке са чобанином и на површинама
дозвољеним за испашу.
(6) У току ноћи стоку затварати у штале или прописно урађене и обезбјеђене
торове.
(7) Посебно урађени и обезбјеђени торови су они који имају бетонско-камени
темељ дубине најмање 25 цм и зид (сокл)изнад површине земље од чврстог материјала
висине најмање 25 цм. Ограда мора бити од чврстог материјала са отворима мањим од
величине уобичајених нападача (штетника) и висине најмање 1,5 метар.
Члан 6.
Обавеза оштећеног је да сачува све трагове који доказују причињену штету као
и трагове починиоца и да предузме све мјере на заустављању односно спречавању
даље штете.
Власник односно корисник добара нема право на накнаду штете уколико није
предузео све радње, у сопственим могућностима, да се заустави даље настајање и
повећање штете.
Члан 7.
Пријава о причињеној штети подноси се Одјељењу за привреду, финансије,
просторно уређење и инспекцијске послове 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.
Члан 9.
Комисију за процјену штете (у даљем тексту: комисија) чине најмање три члана
.
Састав и број чланова комисије одређује се зависно од обима и врсте штете
односно узрочника штете.
У састав комисије обавезно улази представник општинске управе (предсједник
комисије), стручна лица (агроном, грађевинац, стручњак ветеринарске, шумарске или
биолошке струке и друго зависно од врсте штете) и стручна лица која одреди корисник
ловишта ако је у питању штета од дивљачи или паса луталица.
Члан 10.
Комисија је дужна одмах по пријему пријаве, а најкасније у року од 2 дана,
извршити увиђај на лицу мјеста и сачинити записник са приједлогом износа накнаде
штете.

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 пријави и касније у моменту очекиваног рода.
Послије другог увиђаја сачињава се записник са коначном процјеном висине
штете.
Минимална површина, засијана житарицама и поврћем, за коју се може
поднијети захтјев за накнаду штете је 0,2 ха.
Члан 12.
Након извршене процјене, записник са приједлогом износа накнаде штете
комисија доставља Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и
инспекцијске послове (у даљем тексту: Одјељење), које доноси рјешење о износу и
начину исплате накнаде штете.
На ово рјешење оштећени има право жалбе начелнику општине.
Члан 13.
У случају штете причињене људима због уједа паса луталица, захтјев треба да
садржи датум и мјесто штетног догађаја, вјеран опис самог догађаја, податке о
свједоцима догађаја ако их је било и приједлог захтјеваног износа накнаде.
Уз захтјев се прилажу: фотокопија личне карте оштећеног, налаз љекара опште
праксе и специјалисте- инфектолога.
Комисија прибавља изјаве свједока (ако их има )и изјаву оштећеног.
На основу прикупљених доказа, комисија предлаже Одјељењу начин на који
ће се рјешити захтјев оштећеног.
Уколико постоји сагласност о износу накнаде, начелник општине са оштећеним
закључује споразум о накнади штете, с тим да износ накнаде не може бити већи од
500,00 КМ.
Члан 14.
Накнада се исплаћује у календарској години у којој је штета настала, у складу са
расположивим буџетским средствима.
Члан 15.
У посебним ванредним условима Скупштина општине може, на приједлог
Начелника општине, одобрити издвајање додатних средстава за накнаду штета у
текућој години или о њеној исплати у наредној години.
Члан 16.
Право на накнаду штете, по овој одлуци, немају власници односно корисници из
члана 4.ове одлуке, који остваре право на накнаду штете из кантоналног, републичког
или државног буџета.
Корисницима кредитних средстава из буџета општине Рудо за подстицај
економског развоја, који редовно не измирују обавезе према општини, као и другим
дужницима, који по било ком основу имају доспјеле обавезе према општини Рудо,
одобрена накнада штете неће се исплаћивати, већ ће се за тај износ умањити дуг
корисника.
Ограничења из овог члана односе се и на чланове заједничког домаћинства.

Члан 17.
Споразуми о накнади штете од уједа паса луталица објављују 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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