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        REPUBLIKA HRVATSKA 
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA GORNJA STUBICA 
         OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA:322-01/18-01/003 
URBROJ:2113/05-03-18-1 
Gornja Stubica, 04. travnja 2018. godine 
       
  
                             OPĆINSKO VIJEĆE 
                 n/p predsjednice 
 
 
 
PREDMET:  Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te 

           načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima  

           i mačkama te slobodno živućim životinjama na području Općine Gornja Stubica 

                      - dostavlja se na donošenje 
 
 
  Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 

144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 47. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-

zagorske županije” broj: 06/2013.) predlažem  donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i 

mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim 

životinjama na području Općine Gornja Stubica, te je u priloženom tekstu upućujem Općinskom vijeću 

na donošenje. 

 
 Pravni osnov za donošenje predložene Odluke utvrđen je odredbama članka 49. stavka 4., 
članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17) i članka 
32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj: 06/13.). 
 

                     Općinski načelnik:        

                          Jasmin Krizmanić, dipl. ing. 

Dostavlja se: 
1. Općinski vijećnici, svima, 
2. Općinski načelnik, 
3. Zamjenik općinskog načelnika 
4. Županijska vijećnica 
5. Savjet mladih Općine Gornja Stubica 
6. Evidencija, ovdje 
7. Pismohrana, ovdje 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA GORNJA STUBICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:322-01/18-01/003 
URBROJ:2113/05-01-18- 
Gornja Stubica, ____________________________ 2018. godine 
 

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne 

novine 102/17) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 

broj: 06/13.), Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na ___ sjednici dana ___________ 2018. godine donosi  

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i 

mačkama te slobodno živućim životinjama na području Općine Gornja Stubica 

 

Članak 1. 

(1) Ovom se Odlukom uređuje uvjeti i način držanja pasa i mačaka, način kontrole razmnožavanja pasa i 

mačaka, način postupanja s napuštenim i izgubljenim psima i mačkama te slobodno živućim životinjama na 

području Općine Gornja Stubica  (dalje u tekstu Općina). 

(2) Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na pse koje u obavljanju poslova koriste tijela državne uprave i 

druge pravne osobe (npr. vojska, policija, zaštitari) kao i na pse vodiče slijepih osoba 

 

Članak 2. 

(1) Posjednik je dužan držati pse i mačke u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja (102/17) 

(2) U osiguravanju uvjeta za držanje pasa i mačaka, u skladu s potrebama pojedine jedinke, posjednik je dužan 
osigurati: 

1) odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim količinama, 
2) odgovarajući prostor i nastambu u skladu sa potrebama pojedine jedinke, 
3) učiniti sve dijelove prostora dostupnima za održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu, 
4) osigurati nesmetano kretanje jedinke u skladu s potrebama i s obzirom na dob i spol, 
5) onemogućiti bijeg, 
6) osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu i njegu bolesne, ozlijeđene i iscrpljene jedinke, a 

prema potrebi i pomoć pri okotu, 
7) osigurati kontrolu uvjeta, u pravilu, najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu mladunčad ili 

je u tijeku okot. 

(3) Djelatnici komunalnog redarstva (u daljnjem tekstu Komunalni redar) u okviru svoje nadležnosti uvidom u 

bazu podataka Jedinstvenog informacijskog centra kontroliraju obavezu označavanja pasa mikročipom kod 

svih posjednika koji drže pse na području Općine. 

(4) Općina u okviru svoje nadležnosti, u svrhu kontrole brojnosti populacije napuštenih pasa na području 

Općine ima obavezu propisati mjere hvatanja i trajne sterilizacije pasa (mužjaka i ženki), koji će se smjestiti u 

skloništa ili udomiti. 

 

Članak 3. 

(1) Nije dozvoljeno puštanje pasa i mačak na javne prometne i zelene površine bez nadzora. 
(2) Na javnim prometnim i zelenim površinama unutar naselja, posjednik psa dužan je voditi psa na povodcu i 
to na način da ne ugrožava sigurnost ljudi i drugih životinja te njihovo kretanje. 
(3) Posjednik pasa i mačaka dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena od strane njegovog psa ili 
mačke. 
(4) Općina može takve površine označiti znakom s prekriženim likom psa. 
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(5) Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca izvan građevinskog 
područja naselja, sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 14/14, 21/16, 62/17), te 
ostalim propisima Republike Hrvatske. 
 

Članak 4. 

(1) Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je uvoditi pse i mačke u građevine javne 
namjene - prehrambene trgovine, zdravstvene, prosvjetne, vjerske, kulturne, sportske i druge objekte javne 
namjene. 
(2) Dovođenje pasa i mačaka u ugostiteljske objekte dopušteno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata. 
 

Članak 5. 
(1) Držanje pasa i mačaka u stambenoj zgradi i okolišu takve zgrade, kretanje pasa i mačaka po zajedničkim 
dijelovima stambene zgrade i okolišu zgrade sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o 
vlasništvu. 
(2) Posjednik pasa i mačaka dužan je osigurati držanje pasa i mačak u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće 
na način kojim se, sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina. 
 

Članak 6. 

(1) Posjednik pasa i mačaka dužan je kontrolirati njihovo razmnožavanje i onemogućiti im svako neplanirano 
razmnožavanje. 
(2) Prilikom planiranja razmnožavanja pasa i mačaka, posjednik pasa i mačaka dužan je voditi računa o broju 
potomaka pasa i mačaka radi osiguranja prostornih i drugih uvjeta držanja sukladno propisima o zaštiti 
životinja i ovoj Odluci. 
(3) Posjednik pasa i mačaka odgovoran je za njihovu mladunčad. 
(4) Posjednik pasa i mačaka mora zbrinjavati njihovu mladunčad sukladno propisima o zaštiti životinja. 
(5) Ako posjednik pasa i mačaka ne želi samostalno zbrinuti njihovu mladunčad dužan je snositi troškove 
njihova zbrinjavanja. 
 

Članak 7. 

Posjednik psa mora prijaviti njegov nestanak u roku od 14 dana od dana nestanka, veterinarskoj organizaciji ili 

ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 

 

Članak 8. 

(1) Skupljanje, prevoženje i smještaj neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih 
životinja obavlja ovlaštena pravna osoba. 
(2) Skupljanje, prevoženje i smještaj životinja iz stavka 1. ovoga članka mora se obavljati na najprikladniji 

način, primjenom odgovarajuće opreme i bez zlostavljanja, sukladno propisima o zaštiti životinja 

(3) Općina je dužna potpisati Ugovor sa skloništem za životinje, a sklonište je sa napuštenim i izgubljenim 

životinjama postupati u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja. 

(4) Ugovorom sklopljenim između Općine i ovlaštene pravne ili fizičke osobe za skupljanje životinja regulirat 

će se međusobni odnosi i visina naknade za poslove skupljanja, prevoženja i smještaja neupisanih pasa, pasa i 

mačaka lutalica te drugih napuštenih i izgubljenih životinja 

 

Članak 9. 

 

S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po 

zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, 

veterinarstvu i lovstvu, a u suradnji s lovozakupnicima lovnih područja na teritoriju Općine. 

 

Članak 10. 

Općina će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana, 

posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja tako što će 

- provoditi edukaciju posjednika i vlasnika pasa i mačaka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka 

- u suradnji s nadležnom veterinarskom stanicom prilikom redovitog godišnjeg cijepljenja educirati 

posjednike o uvjetima i načinu držanja pasa 
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- u suradnji sa skloništem za životinje i osobom zaduženom za provođenje odredbi ove Odluke održavati 

radionice i predavanja za djecu polaznike osnovne škole na temu zaštite životinja. 

 

Članak 11. 

(1) Nadzor nad provođenjem ove odlukom vrši komunalni redar.  

(2) U svom postupanju, komunalni redar je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom 

provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora. 

(3) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te prema prijavi 

fizičkih ili pravnih osoba.  

 

Članak 12. 

(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar ima pravo i obvezu: 

1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba nazočnih nadzoru 
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže psi i mačke  
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba nazočnih nadzoru 
4. zatražiti od stranke u postupku podatke i dokumentaciju 
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način  
6. očitati mikročip 
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima 
8. donijeti rješenje kojim nalaže fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja  
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom 
10. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora. 

(2) U obavljanju nadzora nad provođenjem odredbi ove Odluke, komunalni redar ovlašten je od počinitelja 
naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja te za to izdati odgovarajuću potvrdu. 
(3) Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se 
obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 8 dana od dana kada je počinio 
prekršaj. 
(4) Kada komunalni redar nije ovlašten postupati, obavijestit će odgovarajuću inspekciju i druga ovlaštena 

tijela o saznanjima koja ima, a koja bi predstavljala povod za primjenu propisa o zaštiti životinja, posebice 

njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja. 

 

Članak 13. 

(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba 

na rješenje komunalnog redara  ne odgađa izvršenje rješenja. 

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje Upravni odjel Krapinsko – zagorske županije 
nadležan za poslove komunalnog gospodarstva, Magistratska 1, Krapina. 

 

Članak 14. 

(1) Sredstva prikupljena u skladu s ovom Odlukom prihod su Općine.  

(2) Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 500,00 kuna ako: 

1. postupa s psima i mačkama suprotno odredbama članka 2. stavka 1. ove Odluke; 
2. postupa s psima i mačkama suprotno odredbama članka 3. stavka 1. ove Odluke; 
3. postupa suprotno odredbama članka 3. stavka 2.  ove Odluke; 
4. ne očisti javnu površinu onečišćenu otpacima u skladu s odredbom u članku 3. stavku 3. ove Odluke; 
5. vodi pse i mačke u objekte i prostore navedene u članku 4. stavku 1. ove Odluke; 
6. postupa suprotno odredbama članka 6. ove Odluke; 
7. postupa suprotno odredbama članka 7. ove Odluke. 

 

Članak 15. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“. 

 

                                                                                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća 

Đurđica Labaš, upravni pravnik 
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