
Obrazloženje 

NACRTA ODLUKE 

o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

Pravni temelj za donošenje Odluke je odredba članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 

62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine 102/17). 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 

Zakonom je propisano kako su jedinice lokalne samouprave na svom području dužne 

propisati općim aktima način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog 

staništa, kao i uvjete i način držanja kućnih ljubimaca te način postupanja s napuštenim ili 

izgubljenim životinjama. 

 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 

Za provođenje predložene Odluke sredstva se osiguravaju u Proračunu Grada Vrbovca. 

Također, člankom 84. definirano je kako, kada komunalni redar utvrdi povredu u skladu s čl. 

75. st. 3. Zakona o zaštiti životinja, ima pravo i obavezu naplatiti novčanu kaznu propisanu 

općim aktom predstavničkog tijela JLS, sredstva su prihod JLS i koriste se za potrebe 

zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 

 

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDABA PRIJEDLOGA ODLUKE 

Članak 1.: Regulira se materija koja se uređuje ovom Odlukom. 

Članak 2.: Definira pojmove u Odluci. 

Članak 3.: Propisuje opće uvjete držanja kućnih ljubimaca. Posjednik je dužan osigurati 

kućnom ljubimcu adekvatan prostor, nastambu i uvjete te spriječiti mogućnost bijeg i kretanje 

kućnog ljubimca po javnim površinama bez nadzora. Zabranjeno je vezati pse, osim u 

iznimnim situacijama, kada je potrebno osigurati psu radijus kretanja  5 metara. 

Članci 4., 5. i 6.: Propisuju uvjete držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i 

obiteljskim kućama. Vlasnici susjednih nekretnina imaju pravo pokrenuti postupak pred 

nadležnim sudom ako se vlasnici kućnih ljubimaca ne pridržavaju propisa o vlasništvu. 

Članci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14..: Propisuju uvjete izvođenja kućnih ljubimaca na javne 

površine. Psi moraju na javnim površinama biti na povodcu i pod nadzorom posjednika, a bez 

povodca se mogu kretati samo na javnim površinama na kojima je to dozvoljeno posebnom 

odlukom i naznačeno znakovima (park za pse). Posjednik je dužan pri izvođenju kućnog 

ljubimca nositi i pribor za čišćenje te očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac 

onečisti. 



Članci 15., 16., 17., 18. i 19..: Propisuju postupanje s opasnim psima, sukladno Pravilniku o 

opasnim psima. 

Članak 20.: Propisuje  način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca.  

Članak 21.: Propisuje uvjete postavljanja hranilišta za slobodnoživuće mačke. 

Članak 22.: Propisuje postupanje s izgubljenim životinjama. 

Članci 23. i 24.: Propisuju način postupanja s napuštenim životinjama. 

Članak 25.: Propisuje postupanje s divljači i zaštićenim divljim vrstama. 

Članak 26.: Propisuje obavezu poticanja zaštite životinja. 

Članci 27. i 28.: Propisuju uvjete korištenja životinja u komercijalne svrhe. 

Članak 29.: Propisuje ovlasti službe komunalnog redarstva. 

Članak 30.: Propisuje mogućnost izjave žalbe protiv rješenja komunalnog redara. 

Članak 31.: Propisuje novčane kazne za utvrđene povrede ove Odluke. 

Članak 32.: Propisuje uvjete za držanje kućnih ljubimaca koji se nalaze na Popisu opasnih i 

potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji pripadaju zaštićenim vrstama. 

 

 


