
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA SVETI ĐURĐ 
OPĆINSKO VIJEĆE 
 
Klasa: 322-08/10-02/01 
Urbroj: 2186-21/10-01 
 
Sveti Đurđ, 31.05.2010. 
 
 Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 
135/06) i članka 22. Statuta Općine Sveti Đurđ („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, 
broj 32/09) Općinsko vijeće Općine Sveti Đurđ na 11. sjednici održanoj dana 31. svibnja 
2010. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole 

njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, te način postupanja s napuštenim 
i izgubljenim životinjama na području Općine Sveti Đurđ. 
 

Članak 2. 
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju značenje kako je to utvrđeno Zakonom o zaštiti 

životinja.  
Na kućne ljubimce koji pripadaju zaštićenim vrstama primjenjuju se i propisi o zaštiti 

prirode.  
Opasni psi kao kućni ljubimci drže se pod uvjetima i na način utvrđen posebnim 

propisima (Pravilnik o opasnim psima („Narodne novine“, broj 117/08). 
 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 3. 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je životinje držati sukladno propisima o zaštiti životinja, 

veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, te odredbama ove Odluke.  
Držanje kućnih ljubimaca dozvoljeno je: 
a) ako im posjednik može osigurati uvjete u skladu s njihovim potrebama, 
b) ako posjednik može osigurati da držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo 

kretanje ne ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece, 
c) ako posjednik vodi brigu za njihovo zdravlje, smještaj i ishranu i njegu, 



d) ako posjednik provodi Zakonom propisane mjere zaštite životinja od zaraznih i 
nametničkih bolesti. 
 

Članak 4. 
Posjednik: 
 ne smije napustiti kućnog ljubimca, 
 ozljeđenom kućnom ljubimcu mora pružiti potrebnu pomoć ili mu osigurati pružanje 

pomoći, 
 bez odgađanja mora dati usmrtiti kućnog ljubimca koji trpi jaku i neotklonivu bol. 

 
Članak 5. 

Na području Općine Sveti Đurđ zabranjeno je držati kao kućne ljubimce opasne i 
potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno opasnih 
životinjskih vrsta (prilog 1.) koji je sastavni dio ove Odluke.  
 
III. KONTROLA RAZMNOŽAVANJA 
 

Članak 6. 
Posjednici kućnih ljubimaca moraju: 
 pod svojom kontrolom osigurati razmnožavanje kućnih ljubimaca, 
 zbrinjavati mladunčad svojih kućnih ljubimaca, 
 u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada sami ne žele zbrinuti mladunčad, snose 

troškove njihova zbrinjavanja.  
Način, kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca mogu biti: preventivno djelovanje, 

sterilizacija i kastracija životinja. 
 
IV. KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA 
 

Članak 7. 
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je na javnim površinama, te u prostorima i 

prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, i uz 
odgovarajuće uvjete, osima ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.  
 

Članak 8. 
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na 

grobljima, dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim športskim terenima, te 
neograđenim dvorištima škole i vrtića i na drugim javnim površinama što će se označiti 
znakom s prekriženim likom psa. 

Znakove iz stavka 1.ovog članka postavlja i održava Općina Sveti Đurđ. 
 

Članak 9. 
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse 

osposobljene za pomoć osobama s posebnim potrebama.  
 

Članak 10. 
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu Općine Sveti 

Đurđ nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac 
onečisti. 

Fekalije je dužan zbrinuti posjednik. 
 



V. DRŽANJE PASA 
 

Članak 11. 
Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem ili biti smješten u 

ograđenom prostoru koji će osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti. 
Posjednik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od 3 m ili trostruke dužine životinje 

mjereno od vrška repa do vrha njuške, a pri određivanju dužine lanca koristi se dužina 
povoljnija za životinju. 

Ograđeni prostor iz stavka 1. ovog članka ne smije biti manji od minimalne površine 
utvrđene u prilogu 2., koji je sastavni dio ove odluke. 
 

Članak 12. 
Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu ne mora biti vezan, uz uvjet da ograda 

visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika. 
Posjednik koji drži psa na način utvrđen u stavku 1. ovog članka mora na vidljivom 

mjestu, staviti oznaku koja upozorava na psa, te mora imati ispravno zvono na ulaznim, 
dvorišnim ili vrtnim vratima.  
 

Članak 13. 
Posjednik smije izvoditi psa na javne površine, te prostore i prostorije javne namjene ako 

je pas propisno označen i na povodcu. 
Vlasnik opasnog psa smije izvoditi na javne površine, te prostore i prostorije javne 

namjene samo psa koji je na povodcu, označen mikročipom i s brnjicom.  
 

Članak 14. 
Iznimno od članka 13. stavka 1. ove Odluke, psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor i 

odgovornost vlasnika na javnim površinama koje su obilježene znakom s likom psa, a prema 
odluci i na zahtjev pojedinih mjesnih odbora.  
 
VI POSTUPANJE S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA 
 

Članak 15. 
Skupljanje, prevoženje i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja osigurava pravna ili 

fizička osoba koja je osnovala sklonište za životinje, a s kojom Općina Sveti Đurđ sklapa 
ugovor o obavljanju tih poslova. 

Općina Sveti Đurđ putem sredstava javnog priopćavanja obavještava svoje građane koja 
osoba obavlja poslove iz stavka 1. ovog članka. 

Općina Sveti Đurđ financira poslove skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja.  
 

Članak 16. 
Posjednik izgubljene životinje dužan je obavijestiti sklonište za životinje o nestanku 

životinje u roku od 3 dana, a nestanak psa i osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika pasa 
(ovlaštene veterinarske organizacije). 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o nalasku obavijestiti sklonište za 
životinje i pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja u 
sklonište.  
 

Članak 17. 



Posjednik napuštene i izgubljene životinje dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini 
životinja od trenutka nastanka ili napuštanja do trenutka njezina vraćanja posjedniku ili 
smještanja u sklonište za životinje. 

Posjednik napuštenog i izgubljenog psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini pas 
od trenutka nestanka ili napuštanja do trenutka vraćanja posjedniku, odnosno do odjave iz 
upisnika pasa. 
 

Članak 18. 
U sklonište za životinje smještaju se životinje sukladno propisima o zaštiti životinja i 

veterinarstvu, i to: 
 izgubljene životinje do vraćanja posjedniku ako je prijavi u roku od 15 dana, a nakon 

toga životinja se može darovati ili prodati, 
 napuštene životinje kojima se ne može utvrditi posjednik u roku od 15 dana mogu se 

prodati ili darovati, 
 životinje kojima posjednik ne može osigurati uvjete držanja u skladu s njihovim 

potrebama na neograničeno vrijeme. 
Troškove smještanja životinja iz stavka 1. alineje 1. i alineje 3. ovog članka snosi 

posjednik životinje, a troškovi smještanja životinja iz stavka 1. alineje 1. ovog članka 
podmiruju se iz proračuna Općine Sveti Đurđ, osim ako se posjednik naknadno ne utvrdi.  

Visinu naknade za smještanje životinja u sklonište za životinje koje snosi posjednik 
životinje utvrđuje sklonište za životinje. 

 
Članak 19. 

Hvatanje i smještanje divljih životinja i zaštićenih divljih životinja s javnih površina 
obavlja pravna ili fizička osoba s kojom je općina sklopila ugovor sukladno propisima o 
zaštiti životinja, zaštiti prirode i veterinarstvu, te uz primjenu odgovarajuće opreme. 

Uhvaćena divlja životinja zalutala iz lovišta na području Općine Sveti Đurđ odmah po 
hvatanju vraća se u lovište, osim ako nije uhvaćena divlja životinja za koju postoji opravdana 
sumnja da je opasna za širenje zaraznih bolesti s kojima se postupa u skladu s propisima iz 
veterinarstva i zaštite životinja. 

Troškovi hvatanja i smještanja divlje životinje u utočištu za divlje životinje podmirit će se 
iz proračuna a troškove hvatanja životinje iz stavka 2. ovog članka snosi lovačko društvo 
zakupnik prava lova u lovištu u koje je životinja vraćena. 

 
VII. NADZOR 

 
Članak 20. 

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode veterinarski inspektori Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a nadzor nad provedbom članka 8., 10. i 13. stavka 
1. u odnosu na kretanje psa na povodcu, provodi komunalno redarstvo Općine.  

 
VIII. NOVČANE KAZNE 

 
Članak 21. 

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička 
osoba ako: 

1. izvede kućnog ljubimca na javne površine i prostore gdje je to zabranjeno (članak 8. 
stavak 1. Odluke), 

2. ne nosi pribor za čišćenje fekalija i ne očisti površinu koju njegov kućni ljubimac 
onečisti (članak 10. stavak 1. Odluke), 



3. izvede na javne površine psa bez povodca (članak 13. stavak 1. Odluke). 
Novčanom kaznom od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik 

osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest 
godina života, ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili 
skrbnika.  

 
Članak 22. 

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez 
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde, sukladno zakonu i ovoj Odluci.  

Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, 
izdat će mu se obavezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 
osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. 
 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 23. 
Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, 

a koji pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke 
evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog 
uginuća.  

Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, 
a koji ne pripadaju zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu 
ove Odluke prijavi, radi evidentiranja gradskom upravnom tijelu nadležnom za zaštitu 
životinja, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća. 
 

Članak 24. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku 

Varaždinske županije“.  
 
 
       Predsjednik Općinskog vijeća 
        Stjepan Novak 


