
                                                                                                                                                      Предлог  

На основу члана 20. став 1. тачке 26. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 

83/2014) и члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 

9/08,5/14,5/16, 28/16 и 14/17), 

Скупштина општине Велико Градиште на    . седници одржаној дана. године, донела је 

O Д Л У К У  

О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА 

ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД 

УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ПАСА 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа 

напуштених паса, на територији општине Велико Градиште. 

Члан 2. 

Под напуштеним псом у смислу ове Одлуке сматра се пас који нема власника односно држаоца или који се 

необележен (без уграђеног чипа), лишен бриге, неге, надзора затекне на јавној површини општине Велико 

Градиште. 

Оштећени у смислу одредаба ове одлуке је грађанин кога је ујео напуштени пас, односно лице коме је 

напуштени пас повредио или усмртио домаћу животињу (овце, козе, живину и сл.). 

Члан 3. 

Након уједа или напада од стране напуштеног пса, оштећени подноси писану пријаву о насталом уједу (у даљем 

тексту: штетни догађај) инспектору за заштиту животне средине или комуналном инспектору Општинске 

управе Велико Градиште, у року од 24 часа од тренутка уједа.(Образац 1, који је саставни део ове Одлуке). 

  

Изузетно, због медицинске интервенције, односно задржавања, тај рок се може продужити, али најдуже до 48 

часова од уједа, односно 72 часа, у случају државног празника и викенда. 

 

Члан 4. 

Пријава из члана 3. ове  Одлуке садржи податке о оштећеном лицу (име и презиме, адреса становања, ЈМБГ), 

место, датум и час насталог догађаја и кратак опис догађаја. 

Оштећено лице је обавезно, да у пријави наведе све околности везане за критичан случај, евентуалне сведоке, 

као и да опише пса од кога је претрпео повреде. 

Оштећено лице је у обавези да са инспектором за заштиту животне средине или комуналним инспектором оде 

на лице места, уколико је то неопходно, ради даљег утврђивања чињеница везаних за догађај, претпостављени 

разлог уједа (агресивна животиња, евентуално злостављање животиње), фотографисање пса и др. 

 

Члан 5. 

Инспектор за заштиту животне средине, односно комунални инспектор обавезан да оштећеном лицу изда 

потврду о пријављеном догађају. (Образац 2, који је саставни део ове  Одлуке ). 

Инспектор за заштиту животне средине, односно комунални инспектор је дужан да у сарадњи са надлежном 

ветеринарском станицом на територији општине Велико Градиште организује предузимање корака у циљу 

идентификације пса када се на основу постојећег чипа утврђује њихов власник или држалац,односно у случају 

необележене животиње прикупљају докази у циљу утврђивања да ли ухваћени пас има власника, односно 

држаоца, податке о месту догађаја и др. 



Члан 6. 

Оштећено лице је у обавези, да се одмах по настанку штетног догађаја јави у надлежну здравствену установу 

ради збрињавања. 

Оштећено лице је у обавези, да о несрећном случају без оклевања обавести Одељење Министарства 

унутрашњих послова у Великом Градишту, о чему ће надлежна лица да сачине службену белешку. 

 

Члан 7. 

Оштећено лице може да поднесе Захтев за накнаду штете услед уједа напуштених паса односно коме је 

напуштени пас повредио или усмртио домаћу животињу Комисији за утврђивање основа и висине накнаде 

штете настале услед уједа напуштених паса(Образац 3, који је саставни део ове Одлуке). 

Захтев за накнаду штете у смислу става 1. овог члана оштећено лице може да поднесе најкасније 8 дана од дана 

штетног догађаја. 

Рок из става 2. овог члана може се продужити из објективних разлога (временски период лечења, прибављање 

медицинске документације) али не дуже од 15 дана од дана настанка штетног догађаја, под условом да је 

оштећени поднео пријаву инспектору за заштиту животне средине односно комуналном инспектору у року 

предвиђеним чланом 3. Овое Одлуке. 

Захтев за накнаду штете из става 1. овог члана мора да садржи веран опис самог догађаја и његову локацију, 

опис пса (по могућству и фотографију), ближи опис претрпљених повреда, све потребне податке о непосредним 

сведоцима догађаја, као и предлог висине износа накнаде која се потражује. 

 

Члан 8. 

Уз захтев за накнаду штете оштећено лице дужно је да достави документацију (оригинал или оверену 

фотокопију) којом ће оправдати поднети захтев и приложити доказе о насталом случају уједа. 

Уз захтев оштећено лице обавезно доставља: 

1) фотокопију личне карте, односно извод из матичке књиге рођених за малолетно лице; 

2) потврду издату од стране инспектора за заштиту животне средине односно комуналног испектора да је случај 

пријављен у року из члана 3. Ове Одлуке; 

3) уверење издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, ПС Велико Градиште, да је 

догађај пријављен; 

4) комплетну медицинску документацију која се односи на повреду у оригиналу (извештај лекара примарне 

здравствене заштите, извештај инфектолога или другог специјалисте у зависности од врсте повреде), односно 

извештај надлежног ветеринара уколико је повређена или усмрћена домаћа животиња, 

5) фотографије места (део тела) уједа из ДЗ Велико Градиште, која настаје уз писмену сагласност пацијента. 

6) фотокопију картице текућег рачуна оштећеног 

7) писмену изјаву подносиоца о спорном догађају под претњом моралне, материјалне и кривичне одговорности 

за давање лажне изјаве; 

8) друге доказе који могу бити од значаја за решавање захтева. 

 

Члан 9. 

Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште 

примљене захтеве из члана 7. Ове Одлуке доставља општинској Комисији за утврђивање основа и висине 

накнаде штете настале услед уједа паса луталица (у даљем тексту: Комисија) у року од 3 дана од дана пријема. 

Члан 10. 

Комисију из члана 9. Ове Одлуке образује Општинско веће општине посебним актом, у року од 7 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

Комисија је састављена од 5 чланова и то: 

- одборник Скупштине општине Велико Градиште-председник комисије; 

-општински јавни правобранилац; 



-здравствени радник-доктор медицине; 

-ветеринар; 

-представник Општинске управе; 

Члан 11. 

Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути предлог председнику  општине Велико Градиште 

најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева. 

У току свог рада, а у циљу прибављања додатних информација и утврђивања релевантних чињеница, Комисија 

може позвати оштећено лице, узимати изјаве од сведока догађаја, вршити консултације и провере са надлежним 

органима и установама и др. 

Комисија по разматрању примљеног захтева сачињава акт о предложеној висини накнаде штете и исти упућује 

оштећеном. 

Након добијене сагласности од оштећеног на предложену висину накнаде штете, Комисија сачињава предлог 

акта који садржи износ накнаде штете и образложење и исти доставља председнику општине Велико Градиште. 

По предлогу Комисије из става 2. овог члана, председник општине Велико Градиште доноси акт којим се 

утврђује висина накнаде штете. 

По разматрању примљеног захтева, Комисија доноси одлуку и упућује предлог председнику општине и то да: 

- прихвати захтев и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање о накнади штете на висину новчаног 

износа који је Комисија предложила; 

- одбије захтев; 

- одбаци захтев. 

Предлог Комисије из става 3. овог члана мора бити образложен. 

Акт Председника општине Велико Градиште из става 3. овог члана, са комплетним списима, Комисија доставља 

Правобранилаштву. 

Правобранилаштво је обавезно да у року од 7 дана од дана пријема акта председника општине Велико Градиште 

обавести оштећеног о датуму потписивања вансудског поравнања. 

Члан 12. 

Уколико је предлог Комисије да се оштећеном исплати накнада штете у износу већем од 50.000,00 динара, 

председник општине дужан је да прибави сагласност Општинског већа. 

Члан 13. 

По прибављеној сагласности од Општинског већа (за накнаду штете у износу већем од 50.000,00 динара), 

Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица оштећеном лицу 

доставља предлог висине накнаде штете и оставља му рок од три дана, да се писмено изјасни о понуђеном 

износу, или да своју сагласност да, усмено на записник пред тим органом. 

Уколико оштећено лице да сагласност на предложену висини новчане накнаде штете, Комисија за утврђивање 

основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица даје предлог Општинском правобранилаштву 

да са оштећеним закључити споразум о мирном решењу спора. 

Члан 14. 

Општински правобранилац је обавезан да у року од 15 дана од дана пријема предлога Комисије донесе акт по 

захтеву оштећеног лица, да закључи вансудско поравнање или писмено обавести подносиоца захтева да је 

надлежна Комисија одбила његов захтев. 

Члан 15. 



Административне послове за потребе рада Комисије обавља Одељење за привредни и економски развој и 

дијаспору. 

Комисија образована Решењем о образовању комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале 

услед уједа паса луталица на територији општине Велико Градиште 020-98/2016-01-4 и Решењем о разрешењу и 

именовању председника комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса 

луталица на територији општине Велико Градиште бр.020-46/2017-01-4  наставља са радом по одредбама ове 

одлуке. 

Члан 16. 

Инспектор за заштиту животне средине односно комунални инспектор је у обавези да устроји, уредно води 

евиденцију о поднетим пријавама и издатим потврдама оштећеним лицима, као и да о поднетим пријавама и 

издатим потврдама уредно обавештава Комисију и руководиоца одељења. 

Извештаји из става 1. овог члана достављају се најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.   

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Општинском службеном гласнику општине 

Велико Градиште, а престаје да важи Одлука о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете 

настале услед уједа паса луталица (“Сл. гласник Општине Велико Градиште“ бр 28/16) 

О Б Р  А З Л О Ж Е Њ Е 

             Правни основ за доношење Одлуке у предлогу су одредбе чланова 2. 3 и 20. тач. 26. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014) као и одредбама члана 2. Закона о 

комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016).  

             Наиме општина преко својих органа у складу са Уставом и законом уређује и организује 

вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих животиња. Сагласно тим уставним и 

законским овлашћењима општина ће својим општим актима уреди услове и начин, држања и заштите 

домаћих животиња. 

             Општина по принципу објективне одговорности одговара трећим лицима, сагласно одредбама 

Закона о облигационим односима, за причињену штету које на њеној територији причине пси 

луталице.Одговорност општине произилази из одредби Закона о облигационим односима, Закона о 

локалној самоуправи и Закона о комуналним делатностима пошто на општини и лежи одговорност да 

организује послове који су јој законом поверени. Општина може овакве послове вршити сама или 

поверити неком трећем лицу али се на крају ни у ком случају не може ослободити одговорности за 

штету коју начине пси литалице већ евентуално може имати право регреса у случају да је посао 

поверила трећем лицу. 

              Доношење овекве Одлуке диктирали су практични и целисходни разлози. Наиме и поред свих 

болова које оштећени преживи приликом уједа пса луталице проблем накнаде штете је много 

сложенији и дужи а што на крају иницира судски поступак и непотребне парничне и друге трошкове 

који знају често пута бити као и износ накнаде штете а некад и већи. 

 Ова Одлука је проширена такође и на штету причињену лицу коме је напуштени пас повредио или 

усмртио домаћу животињу (овце, козе, живину и сл.) 

              У циљу избегавања непотребних судских спорова, бројних других трошкова, сложеног и 

друготрајног доказивања пред судом а како општина самостално уређује и организује ове послове 

полазећи од значаја повређеног добра и околности сваког конкретног случаја, намеће се реална 

потреба за доношењем једне овакве Одлуке, у циљу поједностављења поступка те се у том слисму и 

предлаже  Скупштини општине да донесе Одлуку каква је у предлогу дата. 
 

                                                                                                                 Предлагач: Општинско веће 

 



Образац 1. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Одељење за инспекцијске послове 
 

ПРЕДМЕТ: Пријава уједа пса  

Дана _______________ у ______________ часова, у насељеном месту _____________________ у улици 

__________________________ испред _______________________________________ (навести кућни број или 

други постојећи објекат) претрпео – ла сам, односно моје малолетно дете _______________________________ 

претрпело је штету насталу услед уједа пса. 

Околности везане за критичан догађај: __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (опис пса ). 

Опис догађаја: 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Сведоци: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ (навести личне 

податке о сведоцима). 

У Великом Градишту, _______________ године 

Подносилац пријаве: 

_________________ 

адреса становања 

_________________ 

телефон 

_________________ 

број л.к. 

_________________ 

ЈМБГ 

 

 

 

 

 

 



Образац 2. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Одељење за инспекцијске послове 
ДАНА: __________ 

БРОЈ: ________ 

П О Т В Р Д А 

Којом се потврђује да је __________________________ из __________________ __________________ дана 

______________ године, пријавио Комуналној и инспекцији за заштиту животне средине општине Велико 

Градиште, ујед пса који се догодио у 

___________________________________________________________________ дана ______________ године у 

___________ часова, при чему је штету претрпео 

_______________________________________________________________________. Подносиоцу пријаве 

_________________________________ су приказани евиденциони картони паса који су ухваћени на јавној 

површини, стерилисани, вакцинисани и враћени на место хватања. 

Именовани није – јесте препознао пса у евиденцији ухваћених паса коју води ова Служба. 

______________________ 

инспектор за заштиту животне средине/комунални инспектор 

 

 

Образац 3 

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Комисији за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица  

ПРЕДМЕТ: Захтев за накнаду штете услед уједа пса луталице 

Дана _______________ у _______________ у улици _______________________ претрпео-ла сам, односно моје 

малолетно дете ______________________________ преетрпело је штету насталу услед уједа пса /мачке: 

_________________________ __________________________________________. 

Опис пса / мачке: ________________________________________________________ 

Власника: _________________________________________ из __________________, ул. 

________________________________. 

Опис догађаја: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Опис повреде: 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Сведоци: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ (обавезно унети личне податке сведока: име и презиме, 

адреса, број телефона) 

На име накнаде настале штете потражујем новчани износ у висини од: ______________________ динара који 

треба уплатити на жиро рачун, односно текући рачун број: 

_________________________________________________ који се води код: 

___________________________________. 

Уз захтев прилажем: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

У _________________ 

Дана _________________ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА: 

______________________ 

Име и презиме 

______________________ 

Адреса 

лк.бр.__________________ 

ПУ ____________________ 


