
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

     BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

        OPĆINA ORIOVAC 

                       Općinski načelnik 

 

 

 Na temelju članka 47. Statuta Općine Oriovac („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ broj 10/09 i 7/13), Općinskom vijeću Općine Oriovac predlažem donošenje Odluke 

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

životinjama te divljim životinjama uz sljedeće 

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

 

I. PRAVNI TEMELJ 

 

Pravni temelj za donošenje odluke o uvjetima i načinu pružanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama sadržan j e 

članku 49. stavka 4., članku 51. stavka 5. i članku 62.stavka 5. Zakona o zaštiti životinja 

(„Narodne novine“ broj 102/17). 

 

 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE 

 

Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama detaljno su se, sukladno Zakonu 

o zaštiti životinja („narodne novine“ broj 102/17) propisali uvjeti i način držanja kućnih 

ljubimaca, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, način kontrole njihovog 

razmnožavanja, te način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog 

staništa na području Općine Oriovac. 

Odredbe zakona obvezale su sve jedinice lokalne samouprave na primjenu i provedbu 

odredbi, te na osnivanje skloništa za životinje i to najkasnije do 31. prosinca 2018. godine. 

 

 

III. SADRŽAJ ODLUKE 

 

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

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama sadržana je u 8 poglavlja/ dijelova, a to su:  

1. opće odredbe kojim su definirani predmet odluke i pojmovi, 

2. uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca kojim su definirani opći uvjeti držanja kućni 

ljubimaca, smještaj i uvjeti držanja kućnih ljubimaca,  ishrana kućnih ljubimaca, 

kretanje kućnih ljubimaca, kontrola razmnožavanja pasa i mačaka, držanje i 

kretanje psa, postupanje s opasnim psima, držanje slobodno živućih mačaka. 

3. način postupanja s izgubljenim i napuštenim životinjama kojim je definirano 

postupanje s izgubljenim životinjama, postupanje s napuštenim životinjama, 

postupanje s ozlijeđenim životinjama i zbrinjavanje životinja,  

4. način postupanja s divljim životinjama – divljač i zaštićene divlje vrste, 



5. zaštita životinja, 

6. nadzor kojim je detaljno definirana ovlast komunalnog redara 

7. novčane kazne, 

8. prijelazne i završne odredbe. 

 

 

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ODLUKE 

 

Za provođenje ove odluke potrebno je osigurati sredstva u Proračunu općine za kupnju 

čitača mikročipova . 

 

 

 

 

        NAČELNIK: 

                    Antun Pavetić 


