
Na temelju Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19), Zakona o 

veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13, 148/13, 115/18) i članka 30. Statuta Općine 

Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 5A/21) Općinsko vijeće Općine 

Perušić na sjednici održanoj dana 10.09.2021. godine, donijelo je  

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i 

napuštenim domaćim životinjama na području Općine Perušić 

Članak 1. 

U Odluci  o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i 

napuštenim domaćim životinjama na području Općine Perušić, KLASA: 322-01/20-01/10, 

URBROJ: 2125-08-1-20-1 mijenja se:  

Točka 6. članka 4. koja sada glasi:  

„Domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio i udomaćio i koje uzgaja radi 

proizvodnje hrane, hrane za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za 

prehranu ljudi te u druge gospodarske svrhe.“ 

Glava II. Osnovne odluke koja sada glasi: 

„II. UVJETI DRŽANJA ŽIVOTINJA I ZAŠTITE OKOLIŠA“ 

Članak 9. i  članak 20. Osnovne odluke spajaju se u članak 9. 

U članku 13. dodaje se:  

Domaće životinje za koje se ne utvrdi posjednik, a drže se protivno odredbama Odluke o 

uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim 

domaćim životinjama na području Općine Perušić, uklanjati će se o trošku Općine Perušić. 

Općina Perušić ima pravo od posjednika kojem se naknadno utvrdi identitet tražiti naknadu 

troška uklanjanja domaćih životinja koje se drže protivno odredbama Odluke o  uvjetima i 

načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim 

životinjama na području Općine Perušić. 

Općina Perušić će uklanjanje domaćih životinja povjeriti službenoj osobi koja je osposobljena 

za humano zbrinjavanje domaćih životinja. 

U članku 17. dodaju se slijedeće točke: 

• Zabranjeno je domaće životinje usmrćivati, nanositi im bol, patnju i ozljede te ih 

namjerno izlagati strahu i bolestima protivno odredbama Odluke o uvjetima i načinu 

držanja domaćih životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim 

životinjama na području Općine Perušić  i Zakona o zaštiti životinja. 



• Zabranjeno je životinje izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, 

čime se kod životinja uzrokuje bol, patnja, ozljede ili smrt. 

• Zabranjeno je prisiljavati životinje na uzimanje određene hrane ili tvari, ako to ne 

odredi doktor veterinarske medicine u veterinarsko-zdravstvene svrhe ili u svrhe 

pokusa ili ako nije zdravstveno opravdano. 

• Zabranjeno je zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i 

njegu. 

Članak 22. koji sada glasi: 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke provodi komunalno-poljoprivredni redar i nadležna 

veterinarska i stočarska inspekcija, svatko u okvirima svoje nadležnosti. 

U obavljanju nadzora po ovoj Odluci komunalno- poljoprivredni redar  ovlašten je: 

• izdati usmeni nalog ili pisano upozorenje fizičkim i pravnim osobama kojima se 

nalažu radnje u svrhu provedbe propisa iz ove Odluke, 

• izdati rješenje fizičkim i pravnim osobama kojima se nalažu radnje u svrhu provedbe 

propisa iz ove Odluke, 

• naplatiti mandatnu kaznu ( kaznu na mjestu počinjenja prekršaja) od počinitelja 

prekršaja na licu mjesta, 

• izdati obvezatni prekršajni nalog i pokrenuti prekršajni postupak. 

Ako u provedbi nadzora nad primjenom Odluke o  uvjetima i načinu držanja domaćih 

životinja te postupanja sa izgubljenim i napuštenim domaćim životinjama na području Općine 

Perušić komunalno-poljoprivredni redar uoči da se životinja nalazi u stanju na temelju kojega 

se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi 

nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili 

velikim strahom te ako životinju drži u neprimjerenim uvjetima ili je opasna za okolinu dužan 

je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora koji će odlučiti o privremenom 

oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten. 

Članak 23. koji sada glasi: 

Postupak prilikom provođenja propisa utvrđenih osnovnom Odlukom  

• po uočenom prekršaju komunalno-poljoprivredni redar će usmeno ili pismeno  

upozoriti prekršitelja, 

• ako prekršitelj nastavi ili ponovi prekršaj, komunalno-poljoprivredni redar će naplatiti 

mandatnu kaznu na licu mjesta uz izdavanje potvrde o naplaćenoj kazni na mjestu 

počinjenja prekršaja 

• ako prekršitelj odbiti platiti mandatnu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja., 

komunalno poljoprivredni redar će izdati obvezni prekršajni nalog, odnosno 

pokretanje prekršajnog postupka. 

• Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna 

osoba, novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička 



osoba-obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička 

osoba za prekršaj, ako postupi protivno odredbama članaka 4., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 

14., 15., 16. 17., 18., i  19. osnovne Odluke . 

Za prekršaj iz stavka 2. Ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom 

kaznom u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna. 

Članka 24. koji sada glasi: 

Komunalno-poljoprivredni 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 obvezni prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od 

osam dana od dana uručenja, odnosno dostave prekršajnog naloga. 

Članak 2. 

Sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja te postupanja sa 

izgubljenim i napuštenim domaćim životinjama na području Općine Perušić ostaju 

nepromijenjene. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličko-

senjske županije“. 

                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 
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