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Правобраниоци из двадесет војвођанских општина предлажу доношење лекс
специјалиса за уједе напуштених животиња. Поједине општине и градови плаћају
годишње и до 20 милиона динара за надокнаду штете настале због напада паса
луталица - Од лажних пријава због угриза појединци направили уносан бизнис
Неодговорно понашање власника паса, које узрокује пораст броја луталица на улицама
насељених места у Покрајини, као и злоупотребе у виду лажних пријава за уједе, били су
повод недавног окупљања јавних правобранилаца из двадесет војвођанских општина и
градова у Врбасу. Том приликом указано је на превисока издвајања из локалних буџета
за надокнаду штете настале због напада паса луталица, које у појединим градовима и
општинама, на годишњем нивоу, достижу и до 20 милиона динара. Како би се стало у
крај неодговорним власницима и појединим грађанима, који су се до те мере извештили у
лажирању угриза, да су од тога направили исплатив бизнис, јавни правобраниоци
донели су одлуку да надлежном министарству проследе иницијативу за доношење лекс
специјалиса, којим би се регулисала обештећења грађана због уједа паса луталица.
Правобраниоци из двадесет војвођанских општина и градова, између осталог, предлажу
да лекари приликом прегледа пацијента не напишу одмах да је повреда настала од уједа
паса, док се то са сигурношћу не утврди.

Једна од локалних самоуправа која је заинтересована за доношење лекс специјалиса је
и општина Оџаци, која је прошле године на име накнаде штете за уједе паса луталица из
буџета исплатила око 17 милиона динара. Ове године, судећи по речима општинског
правобраниоца Роберта Свилара, за очекивати је да тај износ буде приближан оном из
2016. године.
Свилар за „Наше новине›› каже да је закључно са новембром месецом било 125 тужби
грађана
-„Пролазно време“ из новембра месеца указује да ће број тужби бити на нивоу од оног из
2016. године (139) - каже Свилар и додаје да је заговорник озбиљнијег рада и приступа
Одељења за инфектологију болнице у Сомбору.
Прича нам јавни правобранилац општине Оџаци Роберт Свилар да у парничним
предметима за наплату неметеријалне штете због напада и уједа паса луталица долази
до повреде начела равноправности странака.
-Правобраниоци се у парничним предметима појављују у улози немих посматрача, пошто
су сви докази на страни тужитеља, који најчешће за сведока има особу директно
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заинтересовану за исход спора. Новац који се издваја из локалног буџета на име
одштете је огроман и могао би да се искористи за решавање инфраструктурних
проблема - истиче Свилар и додаје да искуства из прошле године у општини Оџаци
говоре о постојању појединаца који су од лажних угриза направили прави бизнис.
Саговорник „Наших новина“ подсећа да је крајем прошле године Министарство
унутрашњих послова у Сомбору слободе лишило лице које је модификованим клештима и
маказама наносило повреде појединцима, уз њихов пристанак, налик на угризе паса.
-Да су лажни угризи постали уносан бизнис, говори и то да су у децембру месецу
припадници полиције на две локације у околини Оџака пронашли лекарске извештаје,
шприцеве, анестетике, метална клешта и друге предмете који су коришћени за вршење
кривичних дела - подсећа Свилар и додаје да је случај из Богојева, у ком је у једном дану
на 9 чланова породице Балог из Богојева насрнуо један пас, додатно актуелизовао
приче о веродостојности појединих одштетних захтева.
-Неспорно је да је већина грађана која се обратила локалној самоуправи за надокнаду
штете имала близак сусрет са напуштеним животињама, међутим, неспорно је и то да су
појединци прибегли недозвољеним средствима, како би се окористили о буџет општине истиче Свилар и додаје да је у 2016. години на име угриза паса луталица, правих и
лажних, грађанима исплаћено 18 милиона динара више у односу на 2015. годину.
У општини Бач поднета два захтева
Ако је судити по подацима које су „Наше новине“ добиле од надлежних, општина Бач за
разлику од суседне оџачке нема проблема са тужбама грађана због уједа паса луталица.
До новембра месеца поднете су само два захтева за надокнаду штете, један је решен, а
ускоро ће и други, који је у процедури, попут првог вансудским поравнањем.
Од комуналног инспектора Бранимира Аничића сазнајемо да је из буџета општине за
хватање напуштених животиња опредељено 576 хиљада динара са урачунатим порезом
на додату вредност. До децембра месеца, на територији општине спроведено је 6
акција, у току којих је ухваћено 133 паса, које су од стране фирме ангажоване за
хватање напуштених животиња смештене у азил у Врњачкој Бањи.

Из шупљег у празно
У општини Оџаци све се чешће могу чути приче о такозваној „керећо-кучећој“ мафији.
Наиме, по речима појединих наших суграђана, фирме које нуде услуге хватања паса
луталица те исте псе које хватају у општинама са којим су склопиле уговоре пребацују у
оне локалне заједнице које нису корисници њихових услуга. Једна од тих локалних
заједница, по речима појединаца из наше средине, је и општина Оџаци у којој је, преко
ноћи, на појединим локацијама примећен повећан број напуштених животиња
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Нису им се исплатили угризи клештима
Због кривичног дела преваре, на условну казну затвора од 6 месеци и новчану у износу
од 40 хиљада динара кажњено је 11 лица који су у децембру месецу прошле године
тужили локалну самоуправу Оџаци због наводних угриза паса луталица. По речима
Роберта Свилара, за очекивати је да још 11 лица, којима су уз њихов пристанак
наношене повреде налик на угриз паса, буде процесуирано пред надлежним судским
органима.
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