
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 355-20/2022-04 
Датум: 16.03.2022. године                                                                                                               

                                                        
 
Општинско веће Општине Велико Градиште, решавајући у другом степену у управном поступку по 
жалби Снежане Фелдвари из Кисиљева, ул.Друга Рударево бр.306, на Решење Општинске управе 
Општине Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр.355-20/2022-04 од 08.02.2022.г., на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (‘’Сл.гласник РС’’бр.129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-
др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 70. Статута Општине Велико Градиште (Сл.гласник 
општине Велико Градиште бр.2/2019), члана 10. Пословника Општинског Већа (Сл.гласник општине 
Велико Градиште бр.7/2019) и члана 170 ст.1 тачка 1. Закона о општем управном поступку (‘’Сл.гласник 
РС’’бр.18/16 и 95/18-аут.тумачење) је на својој 45. седници одржаној 16.03.2022.г. донело: 
 

РЕШЕЊЕ 
 
ОДБИЈА СЕ жалба Снежане Фелдвари из Кисиљева, ул....., на Решење Општинске управе Општине 
Велико Градиште, Одељења за инспекцијске послове, бр.355-20/2022-04 од 08.02.2022.г. као 
НЕОСНОВАНА. 
 

Образложење 
 
Решењем првостепеног органа бр. 355-20/2022-04 од 08.02.2022.г. јe Снежани Фелдвари из Кисиљева, као 
надзираном субјекту, у поступку ванредног иснпекцијског надзора, наложено да сведе број паса које 
држи у свом дворишту, на к.п.бр.2683/14 к.о.Кисиљево на два. Рок остављен за извршење овог налога као 
надзираном субјекту је 10 дана од дана достављања решења. 
Такође, предметним Решењем именованој је забрањено да држи више од 2 пса у свом дворишту, а за 
дејство ове мере је као почетак одређен дан пријема овог решења, све до испуњења прописаних услова. 
Надзираном субјекту је предметним Решењем наложено да обавести комуналну инспекцију о извршењу 
Решења и достави јој доказ у року од 2 дана од испуњења наложених мера односно изречене забране.  
Дефинисано је и да изјављена жалба, не одлаже извршење решења.  
Дана 14.02.2022.г. је на предметно решење првостепеног органа поднета жалба Општинском већу 
општине Велико Градиште преко Општинске управе, Одељења за инспекцијске послове Општинске 
управе, од стране Снежане Фелдвари из Кисиљева. 
Првостепени орган је ценио жалбу и нашао да је иста благовремена, дозвољена и изјављена од стране 
овлашћеног лица у законском року. 
Исти је жалбу са списима предмета и одговором на жалбу доставио Општинском већу општине Велико 
Градиште, као другостепеном органу на даље поступање. 
И другостепени орган је става да је жалба благовремена, дозвољена и изјављена од стране овлашћеног 
лица у законском року. 
У наводима жалбе је исказано између осталог, да се иста улаже због налога комуналне инспекције да се 
број паса које именована има сведе са 8 на 2. 
Жалилац је навела да су сви пси њено власништво, да су сви уредно чиповани, вакцинисани, 
стерилисани, сви су удомљени иако су били пре луталице. 
Жалилац сматра да обзиром да су пси чиповани на њено име чини прекршај Закона о заштити животиња. 
Сматра да њени пси, од који је половина старији од 7 година никог не угрожавају, не излазе из дворишта 
и ником не сметају обзиром да живи у Рудареву где живи мали број људи. 
Навод жалбе је и да је човек који је поднео пријаву њен бивши супруг који је то урадио да би је додатно 
повредио. 
Жалилац наводи да зна за Одлуку о држању животиња где је прописан максимум држања до два пса, али 
да та Одлука по њој штети животињама али и власницима истих.  
Другостепени орган је увидом у списе предмета, констатово да је инспекцијски надзор извршен дана 
14.1.2022.године и том приликом је сачињен записник и именованој је наложено да сведе број паса које 
држи у свом дворишту на два које су предмет и каснијег ожалбеног решења у року од 10 дана.  



Како је тада утврђено, надзирани субјект није поступао по члану 6. став 1. Одлуке о држању домаћих 
животиња на територији општине Велико Градиште који се односи на начин држања паса, чиме су се 
стекли услови за изрицање мера из тачке 1. и 2. диспозитива ожалбеног Решења. 
Општинско веће општине Велико Градиште је испитало ожалбено решење у границама постављених 
чланом 169. Закона о општем управном поступку. 
Сходно члану 18. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 
95/2018) поступак инспекцијског назора покреће се и води по службеној дужности или захтевом 
надзираног субјекта за вршење инспекцијског назора, као и захтевом другог лица коме је посебним 
законом признато својство странке у поступку. 
Другостепени орган је оцене да је поступајући инспектор поступио у складу са чланом 6. Одлуке о 
држању домаћих животиња, а такође је утврђено и да исти није прекорачио своја овлашћења из члана 4. 
Одлуке о комуналном инспекцијском надзору (‘’Сл.гласник општине Велико Градиште’’ бр.16/19), којим 
је између осталог прописано (тачке 17. и 26.) да комунални инспектор контролише услове држања 
домаћих животиња као и да записником налаже или предлаже мере за отклањање незаконитости, односно 
неправилности у одређеном року, ради усаглашавања пословања и поступања са законом, подзаконским 
прописима и општинским одлукама, а уколико надзирани субјекат не поступи по наложеним мерама из 
записника, доноси решење о налагању мера, осим код нерегистованих субјеката када се мере изричу само 
решењем.  
Навод жалбе да су сви пси власништво жалиоца, да су уредно чиповани, вакцинисани и стерилисани, 
ожалбеним Решењем нису довођени у питање. 
Одлуком о држању домаћих животиња на територији општине Велико Градиште (''Службени гласник 
општине Велико Градиште'' бр.9/17), чланом 6. став 1. је прописано да у дворишту породичног стамбеног 
објекта да је дозвољено држати највише два пса или две мачке односно највише две животиње обе врсте.  
Из ожалбеног Решења не произилази да је жалиоцу наложено да удомљене псе враћа на улицу и да чини 
прекршај Закона о добробити животиња. 
Навод жалбе да је половина паса жалиоца старија од 7 година и да никог не угрожавају обзиром да живи 
у Рудареву и да је тамо мали број људи, није од важности за решавање по овој управној ствари. 
Навод да је бивши супруг поднео пријаву из својеврсне освете, није од значаја за одлучивање по 
предметној жалби. Законом о инспекцијском надзору је прописано да је представка има дејство 
иницијативе за покретање поступка, а подносиоци тих иницијатива немају својство странке у поступку 
који се може покренути на основу те иницијативе. 
Жалбени разлог да одлука ''штети'' животињама а њиховим власницима ствара душевни бол није од 
значаја за решавање по овој управној ствари. Одлуке Скупштине општине се доносе по посебној 
нормативноправној процедури и по тој врсти процедуре се и врше измене односно допуне. 
Општинско веће општине Велико Градиште је ценило и осталу садржину списа предмета, али иста није 
била од значаја за доношење другачије одлуке и решавања по конкретној управној ствари. 
Сходно свему напред изнетом, у складу са чланом 170 став 1. тачка 1. Закона о општем управном 
поступку Општинско веће општине Велико Градиште је одлучило као у диспозитиву решења. 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Решење је коначно у управном поступку. Против истог жалба није 
дозвољена, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања овог решења, 
пред Управним судом у Београду сходно правилима ЗУС-а. 
 
 
 
 

                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                      ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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