
Na temelju članka 17. stavak 9. Zakona o veterinarstvu («Narodne novine» br. 70/97 i 
105/01), te članka 25. Statuta Općine Bukovlje («Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije» br. 11/01) Općinsko vijeće općine Bukovlje na 18. sjednici održanoj  10. kolovoza 
2016. godine donijelo je 

O D L U K A 

o uvjetima i načinu držanja pasa, te načinu  

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Bukovlje 

 
I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa, broj pasa, način postupanja s 
neupisanim psima, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim psima. 
 
II. UVJETI DRŽANJA PASA 

Članak 2. 
 

Na području Općine Bukovlje psi se mogu držati pod uvjetima i na način propisan ovom 
Odlukom. 

Članak 3. 
 

Kućanstva na području Općine Bukovlje u svojem dvorištu mogu imati po dva psa i štence do 
6 mjeseci starosti. Posjednik psa dužan je pse hraniti, napajati, njegovati, smjestiti i osigurati 
im zdravstvenu zaštitu. 

Članak 4. 
 

Posjednici pasa dužni su izvršiti cijepljenje pasa protiv bjesnoće prema uputama Veterinarske 
stanice, te čipirati pse. 

Članak 5. 
 

Posjednik psa koji svog psa drži u ograđenom dvorištu ili u ograđenom prostoru zajedničkog 
dvorišta ili vrta mora na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa.  U 
ograđenom prostoru s ulaznim vratima koja nisu uvijek zaključana pas mora biti smješten na 
takovu mjestu da osobe koje po službenoj dužnosti ili drugim poslovima ulaze u objekt, kao i 
druge osobe, mogu nesmetano i sigurno dolaziti i odlaziti. 
U zajedničkom dvorištu ili vrtu posjednik psa može držati u ograđenom prostoru uz 
suglasnost svih korisnika tog zajedničkog dvorišta ili vrta. 
Psi u ne ograđenom dvorištu ili vrtu i psi u zajedničkom dvorištu moraju biti vezani. 
 

Članak 6. 
 

Pas se ne smije ostavljati ni držati u zajedničkim prostorijama u stambenoj zgradi (stubišta, 
ulazi i dr.).  
Posjednik psa dužan je odmah očistiti sve prostorije ili površine koje služe zgradi kad ih je 
pas zagadio. 
 

Članak 7. 
 

Izvan zatvorenog prostora (dvorišta i sl.) pas se smije kretati samo pod stalnim nadzorom 
njegovog pratioca. 



Psi se moraju voditi na uzici, a ako je pas agresivan, držatelj mu mora staviti zaštitnu košaricu 
radi sigurnosti građana. 
 

Članak 8. 
 

Zabranjeno je uvođenje i boravak pasa tamo gdje bi mogli ugroziti zdravlje i sigurnost ljudi 
(prodavaonice namirnica, ambulante, škole) te druga mjesta gdje se okupljaju građani u 
većem broju.  
Zabrana iz prethodnog stavka ne odnosi se na pse vodiče slijepih osoba. 
 

Članak 9. 
 

Posjednik psa dužan je očistiti ulice ili druge javne površine, kao i imovinu građana što ih je 
zagadio pas.  
Posjednik psa dužan je nadoknaditi svaku štetu koju počini njegov pas. 
Držatelj psa dužan je spriječiti da pas lajanjem, zavijanjem i na drugi način ometa mir 
građana. 
 
III. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM 
ŽIVOTINJAMA 
 

Članak 10. 
 

Upisivanje pasa u upisnik obvezno je za sve posjednike pasa.  
Pas mora biti označen na propisani način, a posjednik mora imati propisanu ispravu o upisu i 
cijepljenju protiv bjesnoće. 
Posjednik pasa dužan je prijaviti nabavljenog, uginulog ili otuđenog psa u roku od 15 dana od 
dana nabavke, uginuća ili otuđenja pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za vođenje upisnika 
pasa.  
Psi nad kojima nisu sprovedene mjere iz prethodnih stavaka udomljuju se kod novog 
posjednika koji će ispunite navedene obveze ili se bezbolno usmrćuju na trošak posjednika 
pasa. 
 

Članak 11. 
 

Ukoliko se na području Općine Bukovlje pojave napuštene i izgubljene životinje, psi i mačke 
koji lutaju u naselju bez nadzora i o kojima nitko ne brine a predstavljaju opasnost za okolinu 
izvršit će se njihovo skupljanje i uklanjanje sukladno odredbama Zakona o dobrobiti životinja.  
 

Članak 12. 
 

Troškove koji nastanu prilikom skupljanja i uklanjanja neupisanih pasa, pasa i mačaka lutalica 
snosi njihov posjednik ukoliko je poznat, a u protivnom se troškovi podmiruju iz Proračuna 
Općine Bukovlje. 
 
 
 
 
 



 
IV. NADZOR 
 

Članak 13. 
 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljat će veterinarski inspektori i Jedinstveni upravni 
odjel – komunalno redarstvo Općine Bukovlje. 
 
V. KAZNENE ODREDBE 
 

Članak 14. 
 

Na fizičku osobu i za odgovornu osobu u pravnoj osobi koja postupa suprotno odredbama ove 
Odluke primijenit će se novčana kazna u iznosu od 200,00 kuna do 500,00 kuna.  
Na pravnu osobu koja postupa suprotno odredbama ove Odluke primijenit će se novčana 
kazna u iznosu od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna.  
 
 VI. ZAVRŠNA ODREDBA 
 

Članak 15. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o  uvjetima i načinu 
držanja pasa, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine 
Bukovlje (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 16/03). 
 

Članak 16. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku Brodsko-
posavske županije». 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
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