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Na temelju članka 31. Statuta Općine Lokvičići
Općinsko vijeće Općine Lokvičići na svojoj sjednici
održanoj dana 09. lipnja 2018. godine donosi
ODLUKU
Članak 1.
Ovom Odlukom općina Lokvičići kao upravitelj
javne površine broj 5314 k.o. Lokvičići, ukida status
javnog dobra k.č. br. 5314 k.o. Lokvičići, te izdaje
suglasnost na temelju članka 6. stavak 2. ZPNIZ – a
(N.N. 143/13, 65/17) da se manje zahtjevna i pomoćna
zgrada (ljetna kuhinja) koju je Anđelka Štrljić, Ul.
Obala 17, Dolića Draga, 21 263 Krivodol, izgradila na
dijelu navedene čestice br. 5314, k.o. Lokvičići može
legalizirati.

Na temelju članka 31. Statuta općine Lokvičići
( Službeni glasnik općine Lokvičići br. 1/13),
Općinsko vijeće općine Lokvičići na sjednici održanoj
dana 09. Lipnja 2018. donosi
ODLUKU
Članak 1.
Ovom Odlukom usvaja se Program raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske, koje se nalazi na području općine Lokvičići.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a bit će
objavljena u službenom glasniku općine Lokvičići.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista
će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine
Lokvičići“.
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO- DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-04/18-01-11
Urbroj: 2129/08-18-01-01
OPĆINSKO VIJEĆE:
Predsjednik:
Mate Zovko

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-04/18-01-10
Urbroj: 2129/08-18-01-01
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik:
Mate Zovko
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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 članka 31. Statuta
Općine Lokvičići, „Službeni glasnik Općine
Lokvičići“, broj 1/13) Općinsko vijeće Općine
Lokvičići na sjednici, održanoj dana 09. lipnja 2018.
godine donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka kao
kućnih ljubimaca te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području
Općine Lokvičići
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odlukom o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka
kao kućnih ljubimaca te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama na području
Općine Lokvičići (u daljnjem tekstu: Odluka)
propisuju se uvjeti i način držanja pasa i mačaka kao
kućnih ljubimaca, način kontrole njihova
razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa te
način postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama na području Općine Lokvičići (u daljnjem
tekstu: Općina).
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju slijedeće
značenje:
1. Kućni ljubimac (u ovoj Odluci pas i mačka) je
životinja koju čovjek drži zbog društva, zaštite i
pomoći ili zbog zanimanja za tu životinju.
2. Posjednik životinje (u ovoj Odluci psa i mačke) je
svaka fizička ili pravna osoba koja je kao vlasnik,
korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za
dobrobit životinja.
3. Neupisani psi u registru upisanih pasa su psi
poznatog i nepoznatog posjednika koji nisu registrirani
sukladno Zakonu o veterinarstvu i Zakonu o zaštiti
životinja.
4. Psi ili mačke lutalice su životinje kojima je
posjednik nepoznat.
5. Napušteni psi ili mačke su životinje koje je
posjednik svjesno napustio, kao i one koje je napustio
zbog više sile, kao što su bolest, smrt ili gubitak
slobode.
6. Izgubljeni psi ili mačke su životinje odlutale od svog
posjednika i koje posjednik traži.
7. Sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju
i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje i gdje im
se osigurava potrebna pomoć.
8. Opasan pas može biti bilo koja jedinka te vrste,
podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim
izazvana, napala čovjeka i/ili drugu životinju i nanijela

mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i dresira za borbe
pasa.
Članak 3.
Odredaba ove Odluke dužni su se pridržavati svi
posjednici koji imaju prebivalište ili sjedište na
području Općine, kao i drugi posjednici koji borave na
području Općine, bez obzira na njihovo prebivalište.
Članak 4.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na službene pse
koje u obavljanju svojih poslova koriste tijela državne
uprave i druge pravne osobe, kao i na pse vodiče
slijepih osoba, rehabilitacijske, terapijske pse i lovačke
pse za vrijeme trajanja prijavljenog lova.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA
Članak 5.
Posjednik psa ili mačke dužan je brinuti se o njihovom
zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni te prema njima
postupati sukladno propisima o veterinarstvu i zaštiti
životinja.
Članak 6.
Dozvoljeno je držati psa koji je cijepljen, upisan u
upisnik pasa i označen mikročipom, sukladno
propisima o veterinarstvu.
Mikročipom mora biti označen svaki pas stariji od tri
mjeseca, a troškove mikročipiranja snosi vlasnik psa.
Neupisane i neoznačene pse zabranjeno je držati i
izvoditi na javne površine.
Članak 7.
Posjednik psa koji izvodi psa na javne površine, mora
imati propisanu ispravu o upisu psa sukladno članku 6.
stavku 1. koju je na zahtjev komunalnog redara dužan
pokazati ili u roku koji odredi komunalni redar
dostaviti na uvid Općini.
Članak 8.
Opasne pse, kao i pse koji su potencijalno opasni,
dozvoljeno je držati i izvoditi samo pod uvjetima
određenim Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o
opasnim psima („Narodne novine“, broj117/08).
Članak 9.
U slučajevima držanja pasa i mačaka, suvlasnici
zajedničkih prostora stambene zgrade, a sukladno
propisima o vlasništvu i kućnom redu, sporazumno
uređuju prava i obveze posjednika pasa glede načina
držanja pasa i korištenja zajedničkih dijelova zgrade
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(ne smije se držati niti duže vrijeme ostavljati psa na
balkonu, terasi ili lođi, u zajedničkim dijelovima
zgrade te na zemljištu koje pripada zgradi za
svakodnevnu uporabu, uz obvezu čišćenja zajedničkih
dijelova zgrade koje onečisti pas).
Članak 10.
U slučajevima da se psa drži u dvorištu ili okućnici
obiteljske kuće koje nisu ograđene, pas mora biti
smješten u posebno ograđenom prostoru.
Posjednik koji drži psa na okućnici, a nema posebno
ograđen prostor za psa, obvezno mora držati psa
vezanog na dugom lancu, radi mogućnosti kretanja, a
pas ne smije biti izložen boli, patnji, ozljedama i strahu.
Privezanim životinjama mora biti osigurano razdoblje
tijekom kojega neće biti privezan radi mogućnosti
kretanja u skladu s njihovim fiziološkim i etološkim
potrebama.
Posjednik koji drži psa na način iz stavka 1. i 2. ovog
članka, dužan je na vidljivom mjestu istaknuti oznaku
koja upozorava na prisutnost psa u neposrednoj blizini,
a vezanog psa ili prostor za njegovo držanje mora se
pozicionirati tako da se ni na koji način ne ometa mir i
sigurnost prolaznika niti stanovnika u neposrednom
susjedstvu.

Posjednik kućnog ljubimca dužan je kontrolirati
razmnožavanje kućnog ljubimca i onemogućiti mu
svako neplanirano razmnožavanje.
Članak 15.
Kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca provodi se
preventivnim djelovanjem te sterilizacijom ili
kastracijom životinje.
Članak 16.
Posjednik kućnog ljubimca odgovoran je za mladunčad
kućnih ljubimaca ili za njihovo zbrinjavanje sukladno
propisima o zaštiti životinja.
Ako posjednik kućnog ljubimca ne želi samostalno
zbrinuti mladunčad kućnog ljubimca, dužan je snositi
troškove njihova zbrinjavanja.
IV. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM
PSIMA, NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 17.

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa na javne
površine obvezno sa sobom mora nositi pribor za
čišćenje i uklanjanje izmeta psa (metlica, lopatica i
vrećica), koji je na zahtjev komunalnog redara dužan
pokazati.
Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je
onečišćena izmetom njegovog psa.

Neupisane pse, mačke i pse lutalice te napuštene i
izgubljene pse i mačke hvataju i zbrinjavaju
zaposlenici pravne osobe koja za Općinu obavlja te
poslove.
Hvatanje pasa i mačaka iz stavka 1. ovog članka mora
se obavljati na najprikladniji način, u skladu sa
Zakonom o zaštiti životinja.
Mačke koje se nalaze u dvorištima ili oko stambenih
zgrada i za koje brinu stanari zgrada, a ne postoj
sumnja da su zaražene od opasnih bolesti, ne smatraju
se lutalicama.

Članak 12.

Članak 18.

Članak 11.

U slučajevima kada posjednik izvodi svog psa izvan
stana ili dvorišta obiteljske kuće, za to vrijeme pas
mora biti na povodcu.
Članak 13.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na
povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima,
neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim
mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja
zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi.
Uvođenje pasa u ugostiteljske objekte, dozvoljeno je
samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata.
III. NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA
KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 14.

Postupanje sa neupisanim, izgubljenim ili napuštenim
psima i mačkama lutalicama, smještenim u sklonište za
životinje obavlja se sukladno odredbama Zakona o
zaštiti životinja i Pravilniku o uvjetima kojima moraju
udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servis.
Članak 19.
Troškovi hvatanja napuštenih i izgubljenih pasa i
mačaka, njihovo čuvanje u skloništu za životinje kao i
nad njima provedenim veterinarsko-higijenskim i
zdravstvenim mjerama podmiruje posjednik životinje
ukoliko je poznat, a u svim drugim slučajevima
troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine.
Ovlaštena pravna osoba koja obavlja poslove iz stavka
1. ovog članka, sastavit će zapisnik na propisanom
obrascu o pronalasku napuštenog psa i mačke koji
potpisuje komunalni redar prilikom preuzimanja psa
odnosno mačke.
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Članak 20.
Općina isključuje svaku odgovornost za štetu koju
prouzroče izgubljeni ili napušteni psi, odnosno oni za
koje nije moguće pronaći posjednika ili vlasnika.
Članak 21.
Posebnim ugovorima sklopljenim između Općine i
ovlaštene pravne osobe koja obavlja poslove iz članka
19. stavka 1. ove Odluke, regulirat će se međusobni
odnosi i visina naknade za izvršene usluge.
V. NADZOR
Članak 22.
Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalni
redar Općine, osim ako je zakonom ili posebnim
propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno
stočarskog inspektora.
U slučaju kada komunalni redar nije ovlašten postupati,
obavijestit će nadležnu inspekciju i druga ovlaštena
tijela o saznanjima koja ima, a koja bi bila povod za
primjenu propisa o veterinarstvu, zaštiti životinja,
posebice njihovih kaznenih odredbi i odredbi koje se
odnose na zaštitu zdravlja ljudi i životinja.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, komunalni
redar ima pravo i obvezu:
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, odnosno prekršajnu
prijavu nadležnim tijelima
8. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.
Žalba protiv rješenja komunalnog redara
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.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja komunalnog redara
odlučuje upravno tijelo jedinice područne samouprave
nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog
gospodarstva.

VI. KAZNENE ODREDBE
Članak 23.
Novčanom kaznom u visini od 500,00 kn, kaznit će se
posjednik psa ili druga fizička i pravna osoba:
1. ako drži psa protivno članku 10. ove Odluke,
2. ukoliko postupa protivno odredbama članaka 11, 12,
13. i 14. Ove Odluke,
3. ako se pas kreće protivno članku 14. ove Odluke,
4. ako postupa protivno članku 15. ove Odluke.
U provođenju ove Odluke komunalni redar ovlašten je
izreći pisanu opomenu posjedniku psa ukoliko
posjednik prvi put postupa suprotno odredbama
članaka 9, 10, 11, 12. i 13. odnosno posjedniku kućnog
ljubimca ukoliko postupi protivno odredbi članka 14.
ove Odluke.
Članak 24.
Novčana kazna može se naplatiti na mjestu počinjenja
prekršaja u visini polovice iznosa određenog člankom
23. ove Odluke ako je komunalni redar utvrdio
prekršaj:
- neposrednim opažanjem,
- uporabom tehničkog sredstva,
- pregledom vjerodostojne dokumentacije.
Novčana kazna pod istim uvjetima primjenjuje se i na
plaćanje novčane kazne u roku od 3 dana od dana
uručenja rješenja o počinjenom prekršaju.
Protiv osobe koja nije platila novčanu kaznu u gornjem
roku izdat će se obavezni prekršajni nalog s novčanom
kaznom iz članka 23. ove Odluke.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 25.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u „Službenom glasniku Općine Lokvičići“

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 363/18-01/89
Urbroj: 2129/08-18-01-01
Općinsko vijeće
Predsjednik:
Mate Zovko
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Za provedbu ovog zaključka zadužuje se
Jedinstveni upravni odjel općine Lokvičići.
Temeljem članka 14. i članka 47. stavka 3. Statuta
Općine Lokvičići („Službeni glasnik općine
Lokvičići“ br. 09/13), Općinski načelnik Općine
Lokvičići donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
O SUFINANCIRANJU NABAVE NASTAVNIH
SREDSTAVA (RADNE BILJEŽNICE) ZA
POTREBE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA NA
PODRUČJU OPĆINE LOKVIČIĆI ZA ŠKOLSKU
GODINU 2018/2019
I.
Općina Lokvičići sufinancirati će nastavna
sredstva (radne bilježnice) za školsku godinu
2018/2019 i to za:
 nabavu nastavnih sredstava za učenike koji
pohađaju prvi do četvrtog razreda u osnovnim
školama na području općine Lokvičići
(osnovna škola Tin Ujević – Krivodol i
područna škola Tin Ujević- Kljenovac,
područna škola Ivan Leko- Proložac, te
osnovna škola Silvija Strahimira KranjčevićaLovreć)
 nabavu nastavnih sredstava za učenike koji
pohađaju peti do osmog razreda u osnovnim
školama Tin Ujević- Krivodol, Silvije
Strahimir Kranjčević- Lovreć, te Ivan Leko –
Proložac.

II.
Učenicima koji pohađaju prvi do četvrtog razreda
u osnovnim školama navedenim u čl. I., st.1. Općina će
sufinancirati nabavu nastavnih sredstava u iznosu od
300,00 kn.
Učenicima koji pohađaju peti do osmog razreda u
osnovnim školama navedenim u čl. I., st.2. Općina će
sufinancirati nabavu nastavnih sredstava iznosom od
500,00 kn.
III.
Sredstva za sufinanciranje nabave nastavnih sredstava
za učenike osnovnih škola na području općine
Lokvičići, doznačit će se na transakcijski račun jednog
od roditelja, odnosno zakonskog zastupnika učenika, a
nakon podnesenog zahtjeva za sufinanciranje
dostavljenih podataka.

IV.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana
objavljivanja i bit će objavljen u Službenim glasniku
općine Lokvičići, na oglasnoj ploči Općine i na
internetskoj stranici općine Lokvičići.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVIČIĆI
Općinski načelnik
KLASA: 400-06/18-02-01
URBROJ: 2129/08-18-02-01
Lokvičići, 24. kolovoza 2018. g.

Načelnik:
Branko Knezović

