
   

 

ОБРАЗАЦ 1. 

 

Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса непознатог власника 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете настале услед уједа пса непознатог власника 

 

 

Дана ______________год., у _________ часова у насељеном месту ___________________________, у 

улици ____________________________________, претрпео-ла сам, односно моје малолетно дете 

_______________________________ претрпело је ујед / напад  пса или мачке непознатог власника. 

 

Опис догађаја: 

 

 

Опис повреде:  

 

 

Наведени догађај догодио се: 

 

1) први пут 

2) већ неколико пута _____________ (уписати укупан број случајева) 
 
 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од ___________________ 

динара, Уз захтев прилажем: 

 

1) Копију личне карте  

2) За малолетно дете копију личне карте једног од родитеља (оног који подноси захтев) и извод из 

МКР 

3) Уверење издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ПС 

Житиште, да је догађај пријављен; 

4)  Службену белешку Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ПС Житиште 

у којој се описане све околности око уједа / напада пса или мачке (где је дошло до напада, у које 

време, какав је боја, раса пса, да ли је у питању власнички пас или мачка, који део тела је повређен, 

да ли је неко био присутан и сл.); 

5)  Комплетну медицинску документацију која се односи на повреду у оригиналу или 

овереној фотокопији (извештаја лекара примарне здравствене заштите, извештај специјалисте у 

зависности од врсте повреде уколико је оштећени добио упут), односно извештај - записник 

надлежног др ветеринарске медицине, уколико је повређена или усмрћена домаћа животиња; 

6) Фотографије нападнутих, повређених или усмрћених домаћих животиња и места догађаја 

напада са добро видљивим објектима у којима се држе домаће животиње;Фотокопију текућег 

рачуна оштећеног; 



   

 

7) Писмену изјаву подносиоца о спорном догађају под претњом моралне, материјалне и 

кривичне одговорности за давање лажне изјаве; (Образац 2) 

8) Изјаве сведока који су присуствовали догађају под претњом моралне, материјалне и 

кривичне одговорности за лажно сведочење; (Образац 3) 

9) Друге доказе који могу бити од значаја за решавање захтева. 

 

 У Житишту _______________год. 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

____________________________________ 

(име и презиме-штампаним словима) 

Адреса _____________________________________ 

Број личне карте _____________________________ 

Издата од ___________________________________ 

Контакт телефон:_____________________________  

_____________________________ 

(својеручни потпис) 
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