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                     1. 
 
Na temelju članaka 86., 87. i 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 
27. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće 
Općine Dugi Rat na 39. sjednici održanoj 11. ožujka 2020. donosi 
 

ODLUKU 
o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bajnice 

 
Članak 1. 

Pravna osnova za izradu plana 

Ovom odlukom pokreće se izrada I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Bajnice (Službeni glasnik 

Službeni glasnik - službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/15; u daljnjem tekstu: UPU). 

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Dugi Rat. 

Postupak izrade i donošenja Izmjena Plana određeni su odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 

65/17, 114/18, 39/19 i 98/19; u daljnjem tekstu ZPU).   
 

Članak 2. 
Obuhvat izmjena i dopuna  
Izmjene i dopune UPU odnosit će se na  izmjenu obuhvata luke nautičkog turizma Bajnice i sportske luke Bajnice te 
druge moguće izmjene koje će se pojaviti u toku izrade plana.  

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, izrada kojih u toku, u Bajnicama je 

planirana luka otvorena za javni promet. Nakon usvajanja prostornog plana županije u izradi izmjena i dopuna UPU 

koristit će se naziv „luka otvorena za javni promet Bajnice“ umjesto dosadašnjeg naziva „sportska luka Bajnice“. 
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Članak 3. 
Ocjena stanja u obuhvatu 
Luka nautičkog turizma Bajnice kapaciteta 200 vezova i sportska luka Bajnice kapaciteta 50 vezova u tim su 
kapacitetima planirane u važećem UPU. Planom određeni kopneni dio i akvatorij ovih luka ne omogućuje puno 
iskorištenje planom dozvoljenih kapaciteta te će se oni ovim izmjenama plana korigirati. Uz izradu izmjena i dopuna 
ovog plana izrađuju se i izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dugi Rat kojima će se utvrditi 
povećanje obuhvata akvatorija i kopnenog dijela luka u Bajnicama, te provesti Strateška procjena utjecaja plana na 
okoliš.  

 
Članak 4. 

Ciljevi izrade izmjena i dopuna plana 

Izmjenama i dopunama korigirat će se obuhvati luke nautičkog turizma i sportske luke Bajnice sukladno obuhvatu 

lučkog područja određenom Prostornim planom uređenja Općine. 
Temeljem mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša 
Splitsko-dalmatinske županije od 03. listopada 2019. (KLASA: 350-01/19-01/0114, URBROJ: 2181/1-10/07-19-2 od 
3. listopada 2019.) za VI. Izmjene i dopune PPUO Dugi Rat provodi se postupak Strateške procjene utjecaja na 
okoliš. Strateškom procjenom obuhvaćena je izmjena obuhvata luke nautičkog turizma i sportske luke Bajnice. 
Temeljem članka 69. Zakona o zaštiti okoliša kojim je određeno da se, u svrhu izbjegavanja umnožavanja strateške 
procjene, ne provodi strateška procjena za plan na nižoj razini (u ovom slučaju UPU) za čije je polazne osnove 
strateška procjena provedena strateškom procjenom plana na višoj razini (PPUO) i za koji je posebnim zakonom 
utvrđena obveza usklađenosti niže razine s višom razinom, za izmjene i dopune Plana ne provodi se strateška 
procjena utjecaja na okoliš, a slijedom toga niti ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.        
 

Članak 5. 
Popis potrebnih stručnih podloga za izradu plana 
U izradi plana koristit će se idejno rješenje lučkog područja luke nautičkog turizma i sportske luke Bajnice.  

 
Članak 6. 

Način pribavljanja stručnih rješenja 
Nacrt idejnog rješenja luke nautičkog turizma izradit će investitor zainteresiran za koncesiju. Općina će naručiti 
izradu idejnog rješenja sportske luke od tvrtke „Obala Split d.o.o.“ koja je jedna od najstarijih i najuglednijih 
konzultantsko projektantskih organizacija za pomorske gradnje u Republici Hrvatskoj. 
Druga stručna rješenja izradit će stručni izrađivač plana, te po potrebi i stručnjaci drugih struka.  

Članak 7. 
Način pribavljanja katastarskih planova potrebnih za izradu plana 
Plan će se izraditi na digitalnom vektorskom formatu katastarskog plana dopunjenog topografskim podacima. 
 

Članak 8. 
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve, podatke, planske smjernice i druge 
propisane dokumente za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika, koji će 
sudjelovati u izradi prostornog plana 
U izradi plana sudjelovat će sljedeća javnopravna tijela: 

1. Lučka uprava Splitsko – dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split    
2. Hrvatske ceste; Odjel projektiranja i razvoja; Vončinina 3, 10000 Zagreb 

3. Hrvatske ceste ispostava Split; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split 
4. Splitsko-dalmatinska županija; Županijska uprava za ceste; Ruđera  Boškovića 22, 21000 Split  
5. Hrvatske vode, VGI za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 

6. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine; Konzervatorski odjel u Splitu; Porinova 2, 21000 Split  
7. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode; Uprava za zaštitu prirode; Radnička cesta 80; 10000 Zagreb  
8. Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije; Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split 

9. Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb 
10. HEP-Operator prijenosnog sustava; Prijenosno područje Split; Ulica kneza Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 
11. „Peovica“ Omiš; Vladimira Nazora 12, 21310 Omiš 

12. „Vodovod“ Omiš; Četvrt Vrilo 6, 21310 Omiš 
13. MUP; PU splitsko-dalmatinska; Hrvatske bratske zajednice bb, 21000 Split 
14. MUP; Ravnateljstvo civilne zaštite; Područni ured civilne zaštite Split; Moliških Hrvata 1, 21000 Split 

15. Županijski zavod za prostorno uređenje Splitsko Dalmatinske županije, Bihaćka 1, 21000 Split  
16. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Bihaćka 1, 21000 Split  
17. Splitsko Dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava u Omišu, Trg Kralja Tomislava 5, 21310 Omiš  

18. Mjesni Odbor Jesenice 
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Članak 9. 

Rokovi za izradu plana 
Sve aktivnosti i radnje u postupku izrade i donošenja plana vršit će se u skladu sa člancima 86. do 113. ZPU. 
Nositelj izrade će po objavi odluke o izradi plana obavijestiti javnost o izradi plana na mrežnoj stranici Općine i kroz 
informacijski sustav prostornog uređenja. (čl. 88.) 
Nositelj izrade će nadležnim javnopravnim tijelima dostaviti odluku o izradi plana s pozivom da mu u roku od 15 dana 
dostave zahtjeve za izradu plana koji nisu sadržani u informacijskom sustavu. (čl. 89.) 
Po isteku ovog roka izrađivač će izraditi nacrt prijedloga plana i dostaviti ga nositelju izrade.  
Nositelj izrade utvrdit će prijedlog plana i provesti javnu raspravu.  
Javna rasprava o prijedlogu plana lokalne razine objavit će se u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama 
Ministarstva i Općine. (čl. 96.) 
Nositelj izrade dostavit  će obavijest o javnoj raspravi javnopravnim tijelima navedenim u ovoj odluci i mjesnim 
odborima u području obuhvata plana. (čl. 97.) 
Prijedlog plana stavit će se na javni uvid u prostorijama Općine i na mrežnim stranicama Općine. (čl. 98.) 
Javna rasprava trajat će 30 dana. (čl. 98.)  
U toku javnog uvida nositelj izrade i izrađivač održat će javno izlaganje prijedloga plana. 
Javnopravna tijela koja su dala zahtjeve za izradu plana sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju 
danih zahtjeva. Ako javnopravna tijela ne dostave mišljenje u toku javne rasprave smatrat će se da su suglasna s 
prijedlogom plana. (čl. 101.) 
Izrađivač plana i nositelj izrade će najkasnije 15 dana nakon završetka javne rasprave izraditi izvješće o javnoj 
raspravi i nacrt konačnog prijedloga plana i dostaviti ga načelniku Općine radi utvrđivanja konačnog prijedloga plana.  
Nacrt konačnog prijedloga plana stavit će se na uvid na mrežnim stranicama Općine i MGiPU, a izvješće o javnoj 
raspravi na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine i  MGiPU. (čl. 102.) 
Nositelj izrade će utvrditi konačni prijedlog plana. (čl. 105.)  
Nositelj izrade će konačni prijedlog plana uputiti Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja radi davanja 
suglasnosti. (čl. 108.). 
Po dobivanju suglasnosti MGiPU nositelj izrade će uputiti konačni prijedlog plana Općinskom vijeću na donošenje, o 
čemu će uputiti pisanu obavijest sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno 
djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi. 

Članak 10. 
Zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, odnosno 
građenje, tijekom izrade i donošenja plana 
U području obuhvata Izmjena Plana do njihovog usvajanja odobrenja za građenje će se izdavati sukladno važećem 
urbanističkom planu uređenja. 
 

Članak 11. 
Izvori financiranja plana 
Izrada plana financirat će se iz proračuna općine Dugi Rat i iz drugih izvora. 
 

Članak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana po objavi u Službenom glasilu. 
 
 
   

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 

Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 350-02/20-01/01                                                   PREDSJEDNIK  
URBROJ: 2155/02-01/1-20-03                                          OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Dugi Rat, 12. ožujka 2020.         

 Bernardin Petrić  
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2. 
 

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja 
(“Narodne novine”, broj 102/17 i 32/19) i članka 27. Statuta Općine Dugi Rat (“Službeni glasnik Općina 
Dugi Rat”, broj 02/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 39. sjednici, održanoj 11. ožujka 2020. 
godine, donosi sljedeću 
 

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

izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 

(1) Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi 
posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog  razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama na čitavom području općine Dugi Rat, kao i divljim životinjama. 
 

Članak 2. 
 

(1) Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje: 
1. životinje su sve životinje kralježnjaci osim divljači kojom se gospodari sukladno propisima o 
lovstvu; 
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te 
životinje; 
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio 
zbog više sile, kao što su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao; 
4. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži; 
5. 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; 
6. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih 
državnih tijela; 
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji 
služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova, kopitari i druge životinje kojima se 
čovjek služi za obavljanje drugih poslova osim proizvodnje;  
8. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i 
radnih životinja; 
9. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu 
ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku; 
10. opasni psi su bilo koje jedinke te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:  

- ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,  
- ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,  
- uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom ili psi 

pasmine terijera tipa bull koji ne potječu od uzgoja iz članka 8., stavka 1. Pravilnika o opasnim 
psima (pit bull terijer) i njegovi križanci; 

11. prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u kojem obitavaju divlje životinje; 
12. slobodno živuće mačke su mačke koje su okoćene u slobodnoj prirodi i nemaju vlasnika niti 
posjednika; 
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13. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili 
fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit 
životinje; 
14. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju 
napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć; 
15. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući 
postupke pri polasku i dolasku na krajnje odredište; 
16.  javne površine su površine koje uključuju javnoprometne površine, javne zelene površine i 
ostale javne površine koje su po svojoj prirodi namijenjene općoj uporabi. 
 
 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJAKUĆNIH LJUBIMACA 

 
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca 
 

Članak 3. 
 

(1) Posjednik je dužan: 
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom; 
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i 
drugih nepovoljnih uvjeta za obitavanje; 
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.; 
4. pse označiti mikročipom i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu; 
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora; 
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim 
dvorišnim ili vrtnim vratima; 
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i 
ozlijeđenih životinja; 
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj 
vodi; 
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci. 
(2) Posjednik ne smije: 
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu; 
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah. 
(3) Zabranjeno je: 
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje; 
2. istrčavati životinje privezane uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu; 
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja 
slobodnog kretanja izvan tog prostora; 
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. 
U tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo 
vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo 
vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5 metara. Posjednik je dužan u najkraćem 
mogućem roku otkloniti nedostatke i osigurati primjerene i propisane uvjete držanja. Rok za otklanjanje 
nedostataka posjedniku može propisati i komunalni redar; 
5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta 
posjednika, osim u slučaju kada se radi o lovačkim psima i radnim psima koji čuvaju neki objekt ili 
imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor. 
(4) Posjednik psa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na 
držanje i kretanje osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju psa posjednik ne smije koristiti 
metode koje kod psa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah. 
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(5) Koordinacijska radna skupina Općine Dugi Rat, iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja, može 
predlagati propisivanje uvjeta za držanje različitih životinjskih vrsta. 
(6) Općina Dugi Rat putem komunalnih redara kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, 
odnosno provjerava jesu li svi psi označeni mikročipom.  
 
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama. 

 
Članak 4. 

 

(1) Kućni ljubimci se mogu držati u stanu ili kući ako se na taj način mogu osigurati osnovne potrebe 
životinjske vrste koje se drže kao kućni ljubimci. 
(2) Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih 
ljubimaca zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora 
koje onečiste kućni ljubimci sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. 
Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše 
dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina. 
(3) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi 
obavljanja nužde i zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti. 
(4) Za držanje kućnih ljubimaca u obiteljskim kućama s okućnicom primjenjuju se odredbe iz Priloga 1. 
 
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine 

 
Članak 5. 

 
(1) Pse se smije izvoditi na javne površine, izuzev javnih površina iz članka 6. ove Odluke, ako su 
označeni mikročipom, uredno cijepljeni, na povodcu i pod nadzorom posjednika. 
(2) Zabranjeno je izvoditi psa ako nije mikročipiran, uredno cijepljen i ako nije na povodcu i pod 
nadzorom posjednika. 
 

Članak 6. 
 

(1) Zabranjeno je izvoditi kućne ljubimce na javne površine na kojima je to izričito zabranjeno, a 
osobito na: dječja igrališta, cvjetnjake, neograđene sportske terene, neograđena dvorišta škola i vrtića, 
plaže i slične površine te na druga mjesta gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske 
sigurnosti i zdravlja ljudi. 
 

Članak 7. 
 

(1) Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor posjednika, na sljedećim javnim površinama: 
– u parkovima za pse; 
– u prostorima za slobodno istrčavanje pasa; 
– na plažama za pse; 
– te na drugim prostorima gdje kretanje pasa nije zabranjeno i gdje ne postoji opasnost ugrožavanja 
sigurnosti i zdravlja ljudi, sigurnosti prometa ili oštećenja imovine ili okoliša. 
 

Članak 8. 
 

(1) Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje 
vlasnika, odnosno korisnika prostora, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno. 
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Članak 9. 

 
(1) Radi sigurnosti prometa, ljudi i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog 
razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površ inama bez 
prisutnosti i nadzora posjednika. 
 

Članak 10. 
 

(1) Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor 
za čišćenje (kesicu) te odmah očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti. 
(2) Obveza čišćenja iz stavka 1. odnosi se i na osobe koje hrane pse ili mačke lutalice (slobodno 
živuće mačke), uslijed čega dolazi do onečišćenja javne površine ostacima hrane i drugim predmetima 
koji služe za ishranu istih (posude za hranu, ambalaža hrane i slični  predmeti). 
 

Članak 11. 
 

(1) Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za 
pomoć osobama s invaliditetom.  
 
Postupanje s opasnim psima 
 

Članak 12. 

 
(1) Vlasnik opasnog psa dužan je provesti sve mjere koje su propisane Pravilnikom o opasnim psima. 
(2) Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u 
prostor u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. 
(3) Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: “OPASAN 
PAS”. 
 

Članak 13. 
 

(1) Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od strane 
vlasnika i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja pasa. 
 

Članak 14. 

 
(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. 
(2) Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni zapisnik te 
obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje. 
 
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca 

 
Članak 15. 

 
(1) Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca u prodajne svrhe osim uzgajivača koji mogu obavljati 
djelatnost uzgoja za prodaju kućnih ljubimaca uz prethodnu registraciju djelatnosti kod nadležnog tijela. 
 

Članak 16. 

 
(1) Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje svojih kućnih ljubimaca. 
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Slobodno živuće mačke 

 
Članak 17. 

 
(1) Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta). 
(2) Hranilišta se postavljaju na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne 
površine od strane udruga za zaštitu životinja. 
(3) Postavljanje hranilišta odobrava Općinski načelnik po prijedlogu Upravnog odjela Općine Dugi Rat 
nadležnog za zaštitu životinja. 
(4)  Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom koji donosi Općinski 
načelnik.  
(5) U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu 
građana provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u 
suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim propisima o veterinarskoj djelatnosti. 
(6) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i 
čistoću javne površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako ne skrbi o slobodno živućim mačkama 
koje se hrane na tom hranilištu, komunalni redar će narediti uklanjanje hranilišta na trošak udruge kojoj je 
odobreno njegovo postavljanje. 
 
 

III.    NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA 

 
Postupanje s izgubljenim životinjama 

 
Članak 18. 

 
(1) Vlasnik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov 
nestanak skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili 
ambulanti veterinarske prakse koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca. 
(2) Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za 
vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.  
(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini 
životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku. 
 
Postupanje s napuštenim životinjama 
 

Članak 19. 
 

(1) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti 
sklonište za napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku. 
(2) Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Dugi Rat ima potpisan ugovor objavljen je na 
službenim internetskim stranicama Općine Dugi Rat (www.dugirat.hr). 
(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja 
posjedniku ili do smještanja u sklonište za napuštene životinje. 
(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin posjednik te se 
životinja odmah može vratiti posjedniku, osim ako posjednik odmah ne može doći po životinju ili ako se 
radi o ozlijeđenoj životinji kojoj je potrebno osigurati veterinarsku pomoć bez odgode, a nastale troškove 
snosi posjednik životinje. 
(5) Troškove skloništa za primljenu životinju na području općine Dugi Rat financira Općine Dugi Rat iz 
proračuna temeljem sklopljenog ugovora sa skloništem. 
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(6) Ako se naknadno utvrdi posjednik napuštene životinje, isti je dužan Općini Dugi Rat nadoknaditi 
sve troškove skloništa kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja 
posjedniku. 
 
 

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 

 
Divljač i zaštićene divlje vrste 

 
Članak 20. 

 

(1) S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat 
će se po zasebnom “Programu zaštite divljači izvan lovišta” kao i drugim propisima o zaštiti životinja, 
zaštiti prirode, veterinarstvu i lovstvu. 

 
 

V. NADZOR 
 
Ovlasti komunalnog redara 

 
Članak 21. 

 
(1) Nadzor nad ovom Odlukom provodi komunalni redar. 
(2) Komunalni redar postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno ovoj Odluci te 
prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba. 
(3) U svom postupanju komunalni redar je ovlašten, sukladno posebnim propisima, zatražiti pomoć 
policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje 
pružanje otpora. 
 

Članak 22. 

 
(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni redar je ovlašten: 
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih 
nadzoru; 
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci; 
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba; 
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju; 
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način; 
6. očitati mikročip;  
7. podnositi kaznenu prijavu; 
8. predložiti pokretanje prekršajnog postupka izdavanjem obveznog prekršajnog naloga za prekršaje 
propisane ovom Odlukom;  
9. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaje propisane ovom Odlukom; 
10. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanje uočenih nedostataka, odnosno naložiti 
promjenu uvjeta u skladu sa ovom Odlukom; 
11. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora. 
(2) O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni 
redar sastavlja zapisnik i donosi rješenje. 
(3) U slučajevima iz nadležnosti komunalnog redara predviđenim ovom Odlukom komunalni redar 
može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti zapisnik te 
kasnije dostaviti pismeno rješenje.  
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Žalba protiv rješenja komunalnog redara. 

 
Članak 23. 

 
(1) Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave 
rješenja. Žalba na rješenje komunalnog redara ne odgađa izvršenje rješenja. 
(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara odlučuje upravno tijelo jedinice područne 
samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva. 
 

Članak 24. 
 

(1) Komunalni redar dužan je obavijestiti veterinarskog inspektora kada u provedbi nadzora utvrdi: 
1. da se kućni ljubimac 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 posjednik kućnog ljubimca drži u neprimjerenim 
uvjetima; 
2. da je kućni ljubimac opasan za okolinu. 
(2) Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama Zakona o zaštiti 
životinja, za koje nije nadležan, obavezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora. 
(3) U svakoj situaciji koja zahtijeva pružanje veterinarske pomoći, zbrinjavanje napuštene ili izgubljene 
životinje, pronalazak vlasnika životinje te bilo kakvo drugo neposredno postupanje s napuštenom ili 
izgubljenom životinjom komunalni redar odmah obavještava sklonište. 
 
 

VI. NOVČANE KAZNE 

 
Članak 25. 

 

(1) Sredstva naplaćena od novčanih kazni za prekršaje propisane ovom Odlukom prihod su Općine 
Dugi Rat i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. 
 

Članak 26. 

 
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba 
ako kao posjednik: 
1. ne osigura kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 
Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (članak 3. stavak 1. točka 1. Odluke); 
2. psu ne osigura prostor koji odgovara njegovoj veličini (Prilog 1.) i ne zaštiti ga od vremenskih 
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (članak 3. stavak 1. točka 2. Odluke); 
3. psu ne osigura pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (članak 3. stavak 1. 
točka 3. Odluke); 
4. ne onemogući bijeg i kretanje psa po javnim površinama bez nadzora (članak 3. stavak 1. točka 5. 
Odluke); 
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te nema ispravno zvono na ulaznim 
dvorišnim ili vrtnim vratima (članak 3. stavak 1. točka 6. Odluke); 
6. ne osigura kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te mu trajno ne omogući pristup svježoj 
pitkoj vodi (članak 3. stavak 1. točka 8. Odluke); 
7. redovito ne održava čistim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (članak 3. stavak 1. točka 9. 
Odluke); 
8. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U 
tom slučaju pas se može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a 
sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. 
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Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila o vezanju psa. (članak 3. stavak 3. točka 4. 
Odluke); 
9. trajno drži kućnog ljubimca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u 
slučaju kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu 
ne osigura svakodnevni nadzor (članak 3. stavak 3. točka 5. Odluke); 
 

 
Članak 27. 

 
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaje iz članka 26. 
stavka 1. ove Odluke odgovorna osoba u pravnoj osobi.  
 

Članak 28. 

 
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 kn kaznit će se fizička osoba ako: 

1. počini prekršaj iz članka 26. stavka 1. ove Odluke; 
2. psa kojeg drži u stanu ili kući bez okućnice ne izvodi svakodnevno vani radi obavljanja 
nužde i zadovoljenja ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti (članak 4. stavak 3. Odluke); 
3. izvodi kućne ljubimce na javne površine na kojima je to izričito zabranjeno, a osobito na: 
dječja igrališta, cvjetnjake, neograđene sportske terene, neograđena dvorišta škola i vrtića, plaže i 
slične površine te na druga mjesta gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske 
sigurnosti i zdravlja ljudi (članak 6. Odluke); 
4. pušta kućnog ljubimca da samostalno šeće javnim površinama bez prisutnosti i nadzora 
vlasnik/posjednika (članak 9. Odluke); 
5. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu po-vršinu ne nosi pribor za čišćenje (npr. kesicu) i 
ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti (članak 10. Odluke). 

 
 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 29. 

 
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju i upisniku pasa i o psima i 
mačkama lutalicama (“Službeni glasnik Općine Dugi Rat”, broj 4/96). 
 

Članak 30. 

 
(1) Sastavni dio ove Odluke je Prilog 1. 
 

Članak 31. 

 
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku“ – službenom 
glasilu Općine Dugi Rat”.  
 
 
 
 
KLASA: 021-05/20-01/06             PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2155/02-01/1-20-01         OPĆINSKOG VIJEĆA 
Dugi Rat, 11. ožujka 2020.      
 
              Bernardin Petrić                                                                                                                                                                                               
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Prilog 1. 
 

 
 

Minimalna površina ograđenih prostora za pse 

 
Masa pasa (kg) 

 

 
Minimalna površina 

(m2) 

 
Minimalna natkrivena 

visina (m) 

 
Minimalna širina (m) 

do 24 6,0 1,8 2,0 

25 - 28 7,0 1,8 2,0 

29 - 32 8,0 1,8 2,0 

33 i više 8,5 1,8 2,0 

 
 

Minimalna površina ograđenih prostora i kojima boravi veći broj pasa 

 
Broj pasa   

 

 
Minimalna površina 
(m2)   psi težine do 

16 kg 
 

 
Minimalna površina 

(m2)   psi težine 
17-28 kg 

 
Minimalna površina 
(m2)   psi težine 18 

kg i više 

2 7,5 10 13 

3 10,0 13 17 

4 12,0 15 20 

5 14,0 18 24 

6 16,0 20 27 

7 17,5 22 29 

8 19,5 24 32 

9 21,0 26 35 

10 23,0 28 37 

 U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 
15% od propisane uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase. 
 
  

Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm 

 
Veličina psa (visina pleća) u cm 

 

 
Veličina kućice 

do 55 100 x 60 x 55 

56 - 65 150 x 100 x 70 

66 i više 17-18 x 120 x 85 
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3. 

Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 39. sjednici održanoj dana 11. 

ožujka 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

        o dodjeli osobne nagrade za 2019. godinu 

           gdinu Srđanu Zemunik 

 

I. 

Gosp. SRĐANU ZEMUNIK dodjeljuje se osobna nagrada za 2019. godinu zbog nesebičnog 

zalaganja i aktivnog angažmana u raznim akcijama s područja humanog, kulturnog i društvenog života 

Općine Dugi Rat. 

 

 

II. 

Imenovanom iz točke I. ove Odluke osim priznanja isplatiti će se i dio nagrade u novcu i to u iznosu 

od 2.500,00 kn. 

III. 

Nagrada iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 

koja će se održati povodom Dana Općine i blagdana sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom 

glasilu Općine Dugi Rat. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:  021-05/20-01/ 07                                         PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                       OPĆINSKOG VIJEĆA                        

Dugi Rat, 11. ožujka 2020.                                                     

                         Bernardin Petrić 
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4. 

 

Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 39. sjednici održanoj dana 11. 

ožujka 2020. godine donosi 

ODLUKU 

              o dodjeli osobne nagrade  za 2019. godinu 

          Marti Pešut 

 

I. 

Učenici MARTI PEŠUT dodjeljuje se osobna nagrada za 2019. godinu radi iznimnog muzičkog 

talenta i postignutog uspjeha na međunarodnim i nacionalnim natjecanjima gitare kojima je uspješno 

promovirala svoj kraj i domovinu. 

 

II. 

Imenovanoj iz točke I. ove Odluke osim priznanja isplatiti će se i dio nagrade u novcu i to u iznosu 

od 2.500,00 kn. 

III. 

Nagrada iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 

koja će se održati povodom Dana Općine i blagdana sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ – službenom 

glasilu Općine Dugi Rat. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                 

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:  021-05/20-01/08                                         PREDSJEDNIK  

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1               OPĆINSKOG VIJEĆA                        

Dugi Rat,   11. ožujka 2020.                                                     

                  Bernardin Petrić 
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5. 

Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 39. sjednici održanoj dana 11. 

ožujka 2020. godine donosi 

ODLUKU 

           o dodjeli nagrade za životno djelo  za 2019. godinu  

gdinu Martinu Žilić 

 

I. 

Gosp. MARTINU ŽILIĆ dodjeljuje se nagrada za životno djelo - kao osobi koja je svojim 

dugogodišnjim radom i djelom dala izuzetan doprinos u području kulture, obrazovanja i sporta te na 

različitim područjima društvenog i političkog života Općine Dugi Rat. 

 

II. 

Imenovanom iz točke I. ove Odluke osim plakete isplatiti će se i dio nagrade u novcu i to iznos od 

5.000,00 kn. 

 

III. 

Nagrada iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 

koja će se održati povodom Dana Općine i blagdana sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine. 

IV. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                     

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                  

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:  021-05/20-01/ 09                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                          

Dugi Rat,  11. ožujka 2020.                                                      Bernardin Petrić  
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6. 

Na temelju članka 27., a u svezi članka 7. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ - službeno glasilo 

Općine Dugi Rat, broj 2/18 i 2/20) Općinsko vijeće Općine Dugi Rat na 39. sjednici održanoj dana 11. 

ožujka 2020. godine donosi 

 

ODLUKU 

           o dodjeli Plaketa Općine Dugi Rat  za 2019. godinu  

gdinu Marcusu Sägműller  i gdinu Marcusu Hartmann 

 

I. 

Marcusu Sägműller i Marcusu Hartmann dodjeljuju se Plakete Općine Dugi Rat  u znak zahvale za sve što 

su učinili za vatrogasce svojim znanjem, iskustvom te raznim donacijama u opremi te svojim zalaganjem i 

trudom doprinijeli ugledu Općine Dugi Rat u inozemstvu. 

 

II. 

Plakete iz prethodne točke uručiti će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Dugi Rat 

koja će se održati povodom Dana Općine i blagdana sv. Josipa, 19. ožujka 2020. godine. 

III. 

Ova Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ – službenom glasilu Općine Dugi Rat.  

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                                                      

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA                                                                                            

OPĆINA DUGI RAT                                                                                                             

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:  021-05/20-01/10                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2155/02-01/1-20-1                          

Dugi Rat,  11. ožujka 2020.                                                     Bernardin Petrić  

  

 

 

 

 


