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KLASA: 021-05/21-01/
URBROJ: 2144/02-03-21Raša, _____________ 2021.
Na temelju članka 49. st. 4., članka 51. st. 5 i članka 62. st. 5. Zakona o zaštiti životinja
(„Narodne novine“ br. 102/17, 32/19) i članka 26. Statuta Općine Raša ("Službene novine
Općine Raša", broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj
__________ 2021. godine donijelo je
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim
i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (Službene novine Općine Raša, br. 10/20) u
članku 3. stavku 1. točki 3. iza riječi „Zakon o veterinarstvu“ dodaju se riječi „(Narodne novine,
br. 82/13, 148/13, 115/18)“.
Članak 2.
U članku 4. stavci 4., 5. i 6. brišu se.
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 4.
Članak 3.
U članku 11. iza riječi „Pravilnikom o opasnim psima“ dodaju se riječi „(Narodne novine,
br. 117/08)“.
Članak 4.
U članku 13. iza riječi „povodcu“ dodaju se riječi „od strane vlasnika i u skladu s
komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa“.
Članak 5.
U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Pri sumnji da se radi o opasnom psu, komunalni redar je ovlašten zatražiti na uvid
od posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provedene sve mjere propisane
Pravilnikom o opasnim psima (Narodne novine, broj 117/08), a isto tako komunalni redar
ovlašten je očitati mikročip psu i uvidom u Upisnik pasa utvrditi da li je isti upisan kao opasan
pas“.
U stavku 2. iza riječi „pokaže“ dodaju se riječi „ili dostavi“.
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Članak 6.
U članku 17. iza riječi „Zakona o zaštiti životinja“ dodaje se zarez i riječi „a koja
sterilizacija se odnosi na napuštene ili izgubljene životinje“.
Članak 7.
U članku 19. stavak 1. briše se.
Stavak 2., koji postaje stavak 1., mijenja se i glasi:
„(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je u roku od tri dana od nalaska
životinje obavijestiti sklonište za životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku“.
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3. i 4.
Članak 8.
U članku 23. iza riječi „Jedinstvenog upravnog odjela“ dodaju se riječi „i suglasnosti
nadležnog veterinarskog inspektora“.
Članak 9.
U članku 25. stavku 6. točki 2. iza riječi „Zakonom o veterinarstvu“ dodaju se riječi
„(Narodne novine, br. 82/13, 148/13, 115/18)“.
U točki 5. iza riječi „Pravilnikom o opasnim psima“ dodaju se riječi „(Narodne novine,
br. 117/08)“.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama
Općine Raša“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Zahtila
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Obrazloženje
Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 3. studenoga 2021. godine donijelo je
Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama te divljim životinjama, a koja Odluka je objavljena u „Službenim
novinama Općine Raša“ br. 10/20.
U postupku nadzora zakonitosti općih akata, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je
Općini Raša primjedbe s kojima je potrebno uskladiti donesenu Odluku.
Ovim prijedlogom Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
izvorna Odluka ne mijenja se u bitnome.
Naime, primjedbe se odnose se na to da je bilo potrebno uz navođenje Zakona o veterinarstvu
i Pravilnika o opasnim psima navesti i broj „Narodnih novina“ u kojima su propisi objavljeni.
Nadalje, bilo je potrebno uskladiti odredbe Odluke koje se odnose na postupanje s opasnim
psima s naprijed navedenim Pravilnikom, precizirati odredbe vezane za sterilizaciju životinja i
postupanja u slučaju pronalaska napuštene ili izgubljene životinje, te one koje se odnose na
obaveze posjednika ljubimaca i predstavnika stanara u kontroli držanja ljubimaca u zgradama
i obiteljskim kućama.
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te divljim životinjama u predloženom tekstu.
Općinska načelnica

