
 

PRIJEDLOG NOVE ODLUKE O DRŽANJU PASA, DIVLJIH ŽIVOTINJA I ZVIJERI TE 

DRUGIH ŽIVOTINJA, NAČINU POSTUPANJA S NEUPISANIM, NAPUŠTENIM I 

IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

            Ovo, odlukom propisuju se uvjeti i način držanja životinja, njihovog smještaja i 

hranidbe, zaštita, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, divljim 

životinjama, opasnim i zloćudnim životinjama, i provođenje mjera za suzbijanje 

zaraznih bolesti od tih životinja na području Općine Lipovljani. 

 

                                                       Članak 2. 

            U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:  

 

1. Posjednik: svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar  

izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje (u daljnjem tekstu: posjednik),  

2. Domaće životinje su one životinje koje čovjek pripitomljava i uzgaja radi koristi i 

razonode, a koje i same imaju koristi od takve trajne zajednice sa čovjekom jer su 

zaštićene u borbi za opstanak. Da bi se neka životinja smatrala domaćom, potrebno je 

ispuniti tri uvjeta. Prvi je uvjet da životinja posjeduje osobine koje su čovjeku korisne, 

drugi da je privržena i poslušna čovjeku i treći da se jedinke redovito razmnožavaju 

pod čovjekovim nadzorom, 

3. Divlje životinje  su  životinje  koje žive u svom prirodnom staništu, podalje 

od čovjeka, 

4. Kućni ljubimci: životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog  

zanimanja za te životinje,  

5. Izgubljena životinja: ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i  

on je traži,   

6. Napuštena životinja: ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,  

7. Napuštene i izgubljene životinje: psi nepoznatih posjednika koji nisu označeni  

sukladno propisima o veterinarstvu,  

8. Radne životinje: psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči  

osoba sa posebnim potrebama, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, 

konji i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje,  



 

9. Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i  

izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,  

10. Strane životinjske vrste: životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području  

Republike Hrvatske,  

11. «Moguće opasan pas», je pas službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni  

čuvar te psi iz članka 6. stavka 3. Pravilnika o opasnim psima («Narodne novine» broj 

26/05),  

12. «Opasan pas», može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje  

pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja 

se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa, ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim 

psom.  

 

 

Članak 3. 

 

            Općina Lipovljani će voditi brigu i preuzimati sve aktivnosti s ciljem uređenja 

svih odnosa za dobrobit životinja, te za zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 

osigurati higijenski servis (službu za prikupljanje napuštenih i izgubljenih životinja), 

koji bi omogučio stručno i pravodobno interveniranje na terenu, sa skloništem za 

životinje (prostor u kojem se smještaju pronađene, napuštene i izgubljene životinje). 

 

Članak 4. 

 

         Odredaba ove odluke dužni su se pridržavati svi posjednici koji imaju prebivalište 

ili sjedište na području Općine Lipovljani, kao i drugi posjednici koji borave na 

području Općine Lipovljani, bez obzira na njihovo prebivalište. 

 

Članak 5. 

 

         Odredbe ove odluke ne odnose se na pse koje posjeduju Hrvatska vojska, 

Ministarstvo unutarnjih poslova, pse vodiče osoba sa posebnim potrebama, te 

lovačke pse u lovištu za vrijeme lova. 

 

 

 

 

 

 



 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA 

 

Članak 6. 

 

         Posjednik životinje, ovisno o vrsti i potrebama životinje, dužan je životinju 

hraniti, napajati, njegovati, smjestiti je u odgovarajući prostor zaštićen od vremenskih 

nepogoda i osigurati joj zdravstvenu zaštitu (liječenje, cijepljenje i slično), a sve s 

ciljem zaštite zdravlja životinja i zdravlja ljudi. 

 

Članak 7. 

 

         Držanje i uzgoj životinja u smislu odredbi Zakona o veterinarstvu može se vršiti 

sukladno prostornom planu uređenja Općine. 

         Farme kopitara i papkara veće od 20 uvjetnih grla, peradi i kunića veće od 10 

uvjetnih grla, ribnjaci, moraju udovoljiti veterinarsko zdravstvenim i zoohigijenskim 

uvjetima. 

 

Članak 8. 

 

         Hranjenje, liječenje i klanje životinja može se vršiti na način i u objektima 

sukladno uvjetima propisanim Zakonom. 

 

 Članak 9. 

 

         Posjednik životinja snosi troškove cijepljenja i dijagnostičkih pretraga, te sve 

druge troškove u svezi provođenja mjera za otkrivanje i sprečavanje zaraznih bolesti 

životinja. 

  

Članak 10. 

  

            Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim 

potrebama.  

            Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta 

zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima 

držanja.  

          Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na 

način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece. 



 

            Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja 

pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i 

nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spiječiti. 

            Posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s 

odredbama Zakona o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, 

kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.  

            Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen 

oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.  

  

Članak 11. 

  

            Psi moraju biti označeni na propisani način.  

            Zabranjeno je izvoditi na javne površine pse koji nisu označeni i cijepljeni protiv  

bjesnoće, odnosno pse za koje posjednici ne posjeduju propisanu ispravu o upisu 

pasa.  

            Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa (veterinarsko-

zdravstvena svjedodžba za kućne ljubimce), koju je na zahtjev komunalnog redara 

dužan pokazati.  

            Pas mora biti označen markicom ili mikročipom sukladno propisima o 

označavanju pasa.  

  

Članak 12. 

  

            Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, 

smještaju, higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i 

dobrobiti životinja.  

            Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i 

vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili 

nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.  

            Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo 

zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.  

            Posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu 

uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.  

            Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca kojeg drži pod nadzorom.  

  

 

 

 



 

Članak 13. 

  

            U višestambenim zgradama, suvlasnici sukladno propisima o vlasništvu,  

međuvlasničkom ugovoru, Odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke, 

sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika kućnog ljubimca.  

  

Članak 14. 

  

            Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu, psa kućnog ljubimca je dozvoljeno držati u  

ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može 

napustiti.   

            Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora 

biti vezan na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psa 

ne smije kod istog uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.  

            Na vidljivom mjestu posjednik psa dužan je postaviti oznaku koja upozorava na 

psa kućnog ljubimca: «ČUVAJ SE PSA».  

            Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a 

na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto  

upozorenje: «OPASAN PAS».  

            Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti 

vidljivo istaknuto upozorenje: «OŠTAR PAS».  

            Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan 

pas moraju biti zaključana.  

  

    

III. KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA  

I OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE  

  

Članak 15. 

  

            Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.  

            Ukoliko se pas bude kretao javnom površinom bez nadzora, komunalni redar 

kontaktirat će nadležnu veterinarsku službu te će se pas otpremiti u prihvatilište za 

pse, a na trošak posjednika psa. 

             

       

  

 



 

Članak 16. 

  

            Na javne površine dozvoljeno je dovoditi pse kućne ljubimce uz nadzor i 

odgovornost posjednika psa, na povodcu.  

            Izvođenje moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu dopušteno je 

jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetnog 

posjednika.  

            U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo 

po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.  

            Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvjetnjake i dječja igrališta  

(označeno znakom s prekriženim likom psa).  

  

Članak 17. 

  

            Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za 

uklanjanje izmeta psa (lopatica, metlica i vrećica), koji je na zahtjev komunalnog 

redara dužan pokazati.  

            Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom 

njegovog psa.  

 

   

Članak 18. 

  

            Zbog zdravstvenih, higijenskih i drugih razloga zabranjeno je dovoditi pse u 

objekte javne namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge), 

banke, groblja, tržnice, vozila javnog prijevoza, trgovine, ugostiteljske objekte, 

sajmove, javne skupove i slično.  

            Dovođenje pasa u apartmane i druge smještajne i ugostiteljske objekte,  

obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima dozvoljeno je samo uz 

dopuštenje vlasnika tih objekata.  

              

            

Članak 19. 

  

            Osoba s posebnim potrebama može koristiti radnog psa - psa vodiča osoba s 

posebnim potrebama u vozilima javnog prijevoza i s njime se kretati na javnim 

mjestima sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča 

(«Narodne novine» broj 131/98).  



 

  

  

 

 

IV. UVJETI I NAČIN DRŽANJA DIVLJIH ŽIVOTINJA I ZVIJERI 

 

Članak 20. 

 

            Posjednik uzgojene i othranjene životinje dužan joj je osigurati smještaj u 

posebno ograđenom prostoru u kojem se može slobodno kretati, u kojem je zaštićena 

od vremenskih nepogoda, odgovarajuće ju hraniti, napajati ju i osigurati joj 

zdravstvenu zaštitu. 

 

Članak 21. 

 

            Posjednik uzgojene ili othranjene divlje životinje istu ne smije izložiti prirodi ili 

je ondje naseliti ako nije pripremljena za preživljavanje u takvom životnom okruženju. 

 

Članak 22. 

 

            Posjednik zvijeri istu je dužan držati u zatvorenom prostoru, kavezu ili krletki. 

            Prostor iz stavka 1. ovog članka mora zadovoljavati osnovne potrebe svake 

životinjske vrste, a uz to treba joj osigurati ograđen dovoljan prostor za kretanje. 

            Zabranjeno je kretanje zvijeri izvan prostora iz stavka 1. i 2. ovog članka. 

 

   Članak23. 

 

            Posjednik zvijeri dužan je za nju osigurati primjerenu hranu, vodu u potrebnim 

količinama, potrebnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu osoba od nje, i nje od osoba 

posjetitelja. 

 

 

V. MJERE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLESTI 

 

Članak 24. 

 

            Mjere za otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti životinja, te 

uklanjanje lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda namjenjenih utilizaciji i 



 

neškodljivom otklanjanju, provodi higijeničarska služba sa kojojm Općina Lipovljani 

sklopi ugovor. 

            Za objekte iz članka 18. i 19. Zakona o veterinarstvu, a po raspisanom natječaju 

od strane Vlade Republike Hrvatske, poslovi utilizacije i neškodljivog uklanjanja lešina, 

konfiskata i životinjskih proizvoda povjerit će se pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 

registrirana za obavljanje tih poslova. 

 

VI. NAČIN POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA  

  

Članak 25. 

  

                        Posjednik izgubljene životinje dužan je njezin nestanak prijaviti skloništu 

za životinje u roku od 3 dana.  

            Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku 

obavijestiti sklonište za životinje.  

 

  

Članak 26. 

  

            Napuštene i izgubljene životinje hvataju djelatnici higijenskog servisa/skloništa 

za životinje/, sukladno propisima o dobrobiti životinja («Zakona o zaštiti životinja» br. 

135/06) i smještaju u higijenski servis /sklonište za životinje. 

            Sklonište za životinje mora osigurati skupljanje napuštenih i izgubljenih 

životinja, a ako se odmah ne može utvrditi njihov vlasnik, i njihov smještaj.  

            Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u higijenski  

servis/sklonište za životinje propisano je Zakonom o zaštiti životinja, te Pravilnikom o  

uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi 

(«Narodne novine» br. 110/04, 121/04 i 29/05).  

  

Članak 27. 

  

            Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih 

veterinarskih mjera snosi posjednik.   

            Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih 

veterinarskih mjera nepoznatih posjednika snosi Općina Lipovljani.  

  

Članak 28. 

  



 

            Ugovorom zaključenim između Općine Lipovljani i pravne ili fizičke osobe koja 

obavlja djelatnost u skloništu za životinje /higijenskom servisu/, reguliraju se 

međusobni odnosi i visina naknade za obavljanje usluge iz čl. 26. i čl. 27. stavak 2. ove 

Odluke.  

  

VI NADZOR  

  

Članak 29. 

  

            Komunalni redar Općine Lipovljani te veterinarski inspektor, sukladno 

ovlastima vrše nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke.  

            Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor, može zatražiti pomoć 

nadležne policijske uprave.  

  

  

VII. KAZNENE ODREDBE  

  

Članak 30. 

  

            Globom u visini od 800,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako 

postupa protivno odredbama ove Odluke.  

            Globom u visini 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj 

osobi za ne pridržavanje i izvršavanje odredaba ove Odluke. 

  

 

Članak 31. 

  

            Globom u visini od 100,00 do 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako 

postupa protivno odredbama ove Odluke.  

  

Članak 32. 

  

            Za prekršaj iz članka 11., 14., 15., 16., 17. i 18. ove Odluke, komunalni redari 

mogu od posjednika kućnog ljubimca koje zateknu u prekršaju primijeniti globu na 

mjestu počinjenja u iznosu od 50,00 do 100,00 kuna.  

  

  

VII ZAVRŠNE ODREDBE  



 

  

 

   

Članak 33. 

  

            Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju pasa, divljih 

životinja i zvijeri, te drugih životinja, načinu postupanja s neupisanim, napuštenim i 

izgubljenim životinjama na području Općine («Službeni vjesnik» Općine Lipovljani, 

br.11/03)  

  

Članak 34. 

  

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom 

vjesniku» Općine Lipovljani. 

 


