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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA                                                                                 

GRAD LABIN 
Gradsko Vijeće 
 
KLASA: 021-05/14-01/25 
URBROJ: 2144-01-01-14-1 
Labin,  29. svibanj 2014.                      
 

Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 135/06., 
37/13. i 125/13) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 
9/10. – lektorirani tekst, 8/13.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 29. svibnja 2014. godine, 
donijelo je 

 

ODLUKU 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i kretanju  

kućnih ljubimaca na javnim površinama  

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  
 

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i kretanje kućnih 
ljubimaca na javnim površinama. 
 
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 

 
Članak 2. 

 
 U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, sporazumno 
utvrđuju prava i obveze vlasnika kućnih ljubimaca. 
 

Članak 3. 
 
 Zabranjeno je držanje kućnih ljubimaca na javnim površinama na području Grada Labina. 

 
Članak 4. 

 
 Posjednik kućnog ljubimca dužan je osigurati držanje kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i 
okućnici obiteljske kuće na način na koji se, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina. 
  

Članak 5. 
 

 Pas koji se drži u neograđenom dvorištu ili vrtu mora biti vezan lancem ili smješten u 
ograđenom prostoru (boxu) koji će osigurati da se životinja neće moći samostalno udaljiti. 
 Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili vrtu ne mora biti vezan, uz uvjet da ograda visinom i 
čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika. 
 

Članak 6. 
 

 Posjednik koji drži psa na način iz članka 5. mora na vidljivom mjestu staviti oznaku koja 
upozorava na psa. 
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Članak 7. 

 
 Posjednik, čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir, dužan je odmah 
poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje građana ili je dužan odmah 
umiriti psa na način kojoj životinji neće uzrokovati bol, patnju, ozljedu ili strah. 
 
 
III. KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNIM POVRŠINAMA  
 

Članak 8. 
 

 Nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora posjednika. 
 Po javnim površinama na području Grada Labina posjednik je dužan psa voditi na povodcu 
tako da ne ugrožava osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje. 
 Izvođenje opasnog psa na javnu površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom 
(brnjicom) i na povodcu od strane punoljetnog posjednika.  
 

Članak 9. 
 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za 
čišćenje (lopatica, metlica i vrećica) i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.  

 Posjednik kućnog ljubimca dužan je na zahtjev komunalnog redara pokazati pribor za 
čišćenje. 
  

Članak 10. 
 
 Zabranjeno je dovoditi i puštati kućne ljubimce na tržnicama, grobljima, dječjim igralištima, 
dvorištima škola i vrtića, cvjetnjacima i uređenim plažama. 
 Uz nadzor i odgovornost posjednika dozvoljeno je dovoditi i puštati psa bez povodca na 
posebno obilježenim javnim površinama za tu namjenu. 

Javne površine iz stavka 2. ovog članka zasebnim će aktom odrediti Gradonačelnik Grada 
Labina, a na prijedlog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. 
 Dovođenje i kupanje pasa u moru dopušteno je samo na plažama za pse obilježenim 
posebnim znakom. 
 
IV. NADZOR 

Članak 11. 
 

 Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo Grada Labina 
                                                                        
                                                                       Članak 12. 
 
 U provođenju odredbi ove Odluke komunalni redar ovlašten je: 
 -upozoriti i opominjati 
 -rješenjem narediti fizičkim osobama uklanjanje protupravno postavljenih privremenih     
objekata, naprava i drugih stvari 
 -naredit obavljanje radova ako pregledom utvrdi da se oni ne obavljaju sukladno odredbama 
ove Odluke 
 -izricati mandatne kazne osobi zatečenoj u prekršaju 
 -izdati obavezni prekršajni nalog 
  
V. NOVČANE KAZNE 

Članak 13.  
 

 Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kazniti će se za prekršaj fizička osoba 
ako postupa protivno odredbama (članka 3.,5.,6.,7.,8.,9 i 10 ove Odluke). 
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Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kazniti će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe 
koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka1. ovog članka nije navršila četrnaest godina života, ako 
je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika. 

Komunalni redar može naplaćivati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, bez 
prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde. 

Ako počinitelj prekršaja ne plati novčanu kaznu na mjestu prekršaja, izdat će mu se obavezni 
prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platit u roku od osam dana od dana uručenja, 
odnosno dostave prekršajnog naloga. 
 Novčana kazna smatrat će se u cjelosti plaćenom ako osuđena osoba plati 2/3 izrećene 
novčane kazne u roku od 8 dana. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 14.  
 

 Odredbe ove Odluke ne odnose se na pse osposobljene za pomoć osobama s posebnim 
potrebama. 
 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu držanja 
pasa, divljih životinja te zvijeri i načinu postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama 
kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama („Službene novine Grada Labina i općina Kršan, 
Nedešćina, Pićan i Raša“ broj 5/97.).  

 
Članak 15. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana njezine objave u „Službenim novinama Grada 
Labina“. 
 

 
 
 

 
PREDSJEDNIK 
Gradskog vijeća 

 
                                                                                                                          Valter Poropat 

DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za komunalne djelatnosti 
2. Upravni odjel za proračun i financije 
3. Arhiva. 
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OBRAZLOŽENJE 

 
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE: 
 
- Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06., 37/13. i 125/13.), 
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13. i 148/13.), 
- Odluka o komunalnom redu („Službene novine“ Grada Labina broj 8/95., 2/98., 4/09. i 7/13.), 
- Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09. i 9/10. – lektorirani tekst). 

 
II.  RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 
Na području Grada Labina uvjeti i način držanja pasa, način postupanja s neregistriranim psima 

te psima i mačkama lutalicama utvrđen je Odlukom o uvjetima i načinu držanja pasa, divljih životinja 
te zvijeri i načinu postupanja s neupisanim psima, psima i mačkama lutalicama kao i drugim 
opasnim i zloćudnim životinjama. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Grada Labina i 
općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša“ broj 5/97.). 

U međuvremenu su donesena i stupila su na snagu dva nova zakona koja uređuju navedenu 
problematiku, a to su Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06., 37/13. i 125/13.) i 
Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj 82/13. i 148/13.). 

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i kretanju kućnih ljubimaca 
na javnim površinama, sastavljen je u cilju usklađivanja s novim propisima te kvalitetnijeg i 
potpunijeg rješavanja uređenja predmetne problematike. 

Odluka je podijeljena na šest sljedećih Glava: opće odredbe, uvjeti i način držanja kućnih 
ljubimaca, kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama, nadzor, novčane kazne i prijelazne i 
završne odredbe. 

 
OPĆE ODREDBE 
 

Općim odredbama se utvrđuje što uređuje Odluka te što se smatra pod uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca i kretanju kućnih ljubimaca na javnim površinama u predloženoj odluci.  

 
UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA 
 
Ovom se Glavom Odluke pobliže uređuju držanja kućnih ljubimaca u smislu dužnosti, obveza i 

odgovornosti posjednika kućnih ljubimaca. Taksativno se navode temeljni uvjeti držanja kućnog 
ljubimca koje posjednik dužan osigurati.  

Pored navedenog, određuje se da držanje kućnih ljubimaca u višestambenoj zgradi sporazumno 
utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o pravu vlasništva. 

Nadalje, se određuje da posjednik kućnog ljubimca u obiteljskoj kući dužan osigurati držanje 
kućnog ljubimca u obiteljskoj kući i okućnici obiteljske kuće dužan osigurati držanje kućnih ljubimaca 
na način na koji se sukladno propisima o vlasništvu, poštuju prava vlasnika susjednih nekretnina. 
Također su određeni uvjeti kojih je posjednik pasa dužan osigurati ukoliko se pas nalazi u 
ograđenom ili neograđenom dvorištu te da je dužan na vidljivom mjestu postaviti oznaku koja 
upozorava na psa. 

Također se navodi da je zabranjeno držanje kućnih ljubimaca na javnim površinama na području 
Grada Labina te obveze posjednika pasa na poduzimanje mjera radi sprečavanja reda i mira zbog 
laveži ili zavijanja pasa. 

 
KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNIM POVRŠINAMA 
 
Ovom se Glavom Odluke uređuje kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama na način da 

nije dozvoljeno puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora posjednika.  
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Također je određeno da posjednik pasa je dužan voditi psa na povodcu tako da ne ugrožava 
osobnu sigurnost ljudi i drugih životinja i njihovo kretanje te nadalje detaljno su uređeni uvjeti 
izvođenja opasnog psa na javnu površinu i to na način da mora imati zaštitnu košaru i na povojcu 
od strane punoljetnog posjednika.  

Nadalje određeno je da posjednik kućnog ljubimca dužan pri svakom izvođenju kućnog ljubimca 
na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac 
onečisti. 

Ovom je Glavom, također određena zabrana uvođenja kućnog ljubimca na tržnice, groblja, 
dječja igrališta, dvorišta škola i vrtića, cvjetnjacima i uređenim plažama osim na plažama za pse 
obilježenim posebnim znakom.  

Ovom Glavom rješava se problem neodgovornih vlasnika pasa koji je sveprisutan i 
svakodnevno prijavljivan od strane nezadovoljnih građana Komunalnom redarstvu. Prijave su 
većinom podnesene protiv posjednika pasa koji svoje kućne ljubimce izvode na javnu površinu 
(parkove, dječja igrališta, okoliš škola i slično) pri čemu ih ne izvode na odgovarajućem povodcu, ne 
čiste njihov izmet i puštaju ih da se slobodno istrčavaju, ostavljajući ih pri tome bez nadzora. 
Posljedica takvog ponašanja su neuredne i onečišćene javne površine.     

 
NADZOR 
 
Nadzor nad provedbom predložene odluke vrši Komunalno redarstvo Grada Labina. 
 
NOVČANE KAZNE 

 

Sukladno navedenom određene su vrste i visine novčanih kazni za povrede pojedinih odredbi 

predložene odluke. 

 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Ovom se Glavom utvrđuje da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

uvjetima i načinu držanja pasa, divljih životinja te zvijeri i načinu postupanja s neupisanim psima, 
psima i mačkama lutalicama kao i drugim opasnim i zloćudnim životinjama („Službene novine Grada 
Labina i općina Kršan, Nedešćina, Pićan i Raša“ broj 5/97.), kao i da Odluka stupa na snagu prvi 
dan od dana njezine objave u „Službenim novinama Grada Labina“. 

 
Prilikom izrade prijedloga Odluke sudjelovali su članovi Udruge za zaštitu životinja „Feniks“ i 

veterinarska inspekcija Istarske županije. 
 
Obzirom na prije iznijeto predlaže se Gradskom Vijeću donošenje Odluke o uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca i kretanju kućnih ljubimaca na javnim površinama. 
 
 
Izradio: Upravni odjel za komunalne djelatnosti 

 
                   Gradonačelnik 

                                               Tulio Demetlika 
  
 
        
          


