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3. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Članak 14.
Posjednik mora u roku od tri dana od dana gubitka životinje
prijaviti njezin 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.
Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima posjednik nije dostavio
zahtjev za vraćanje životinje, sklonište postaje vlasnik životinje
te ju može udomiti.
Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od trenutka nestanka
do trenutka vraćanja posjedniku.
Članak 15.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od
tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je
životinju u tom roku vratio posjedniku.
Kontakt informacije skloništa s kojim Grad Jastrebarsko ima
potpisan ugovor objavljen je na službenim Internetskim stranicama Grada Jastrebarskog.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do smještanja
u sklonište za napuštene životinje.
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.

Broj 5 - Stranica 317

5. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te
trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi (čl. 3. st. 1. toč.
7.)
6. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi
kućni ljubimac (čl. 3. st. 1. toč. 8.)
7. drži psa trajno vezanim (čl. 3.st. 2. toč. 2.)
8. nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim
mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i kretanje nije
opasan za okolinu (čl. 3. st. 3.)
9. kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara
ili na drugi način krši dogovoreni kućni red stambene zgrade
i stanara okolnih nekretnina (čl. 4. st. 1.)
10. psa kojeg drži u stanu ili kući bez okućnice ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih
dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl. 4. st. 2.)
11. psa izvodi na javne površine bez povodca, osim na javnim
površinama iz članka 6. ove Odluke, te omogućava kretanje
psa javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl.
5.)
12. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu
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 bez dopuštenja vlasnika i
dozvole korisnika prostora. (čl. 8.)
13. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov kućni
ljubimac onečisti (čl. 9.)
14. opasnog psa ne drži na način i pod uvjetima propisanim Pravilnikom o opasnim psima (čl. 11. st. 1.)
15. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne
spriječi svako neregistrirano razmnožavanje (čl. 12.)

Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od
trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.

6. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

4. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.

Članak 16.
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.
5. NADZOR I PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 19.

KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 238/12-01-19-7
Jastrebarsko, 11. srpnja 2019.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
Željka Kovačić, v. r.

Članak 17.
Nadzor nad ovom odlukom provodi komunalni redar u skladu s ovlastima propisanim Zakonom o zaštiti životinja.
Članak 18.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, posjednik će
biti kažnjen novčanom kaznom od 300,00 do 2.000,00 kn ako:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim
potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i ovom Odlukom (čl. 3. st. 1. toč. 1.)
2. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu
koja odgovara njegovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl. 3. st.
1. toč. 2.)
3. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama
bez nadzora (čl. 3. st. 1. toč. 4.)
4. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa
te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim vratima (čl. 3. st. 1. toč. 5.)

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18-Odluka Ustavnog suda RH) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradsko vijeće
Grada Jastrebarskog na 15. sjednici održanoj dana 11. srpnja
2019. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na
području Grada Jastrebarskog
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuju način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne
infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti (u daljnjem tekstu: komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje ko-
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munalne infrastrukture) i određenih uslužnih komunalnih djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne
za svakodnevni život i rad na području Grada Jastrebarskog (u
daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a koje obavljaju
trgovačka društva čiji je osnivač Grad Jastrebarsko (dalje u tekstu: Grad).
Članak 2.
(1) Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje
komunalne infrastrukture, u smislu ove Odluke, su:
–– održavanje nerazvrstanih cesta
–– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet
javnim površinama
–– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
–– održavanje javnih zelenih površina
–– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
–– održavanje groblja
–– održavanje čistoće javnih površina
–– održavanje javne rasvjete
(2) Uslužne komunalne djelatnosti, u smislu ove Odluke, su:
–– usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
–– usluge javnih tržnica na malo
–– usluge ukopa.
Članak 3.
(1) Trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO d.o.o.,
Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, povjerava se obavljanje
sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje
komunalne infrastrukture:
–– održavanje nerazvrstanih cesta
–– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet
javnim površinama
–– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda na
području grada Jastrebarskog gdje nije uspostavljen sustav
mješovite odvodnje (sanitarne i oborinske)
–– održavanje javnih zelenih površina
–– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
–– održavanje čistoće javnih površina
–– održavanje javne rasvjete.
(2) Trgovačkom društvu iz stavka 1. ovog članka povjerava
se obavljanje sljedećih uslužnih komunalnih djelatnosti:
–– usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
–– usluge javnih tržnica na malo.
Članak 4.
(1) Trgovačkom društvu GROBLJA JASTREBARSKO
d.o.o., Jastrebarsko, Antuna Mihanovića 14, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:
–– održavanje groblja
(2) Trgovačkom društvu iz stavka 1. ovog članka povjerava
se obavljanje sljedećih uslužnih komunalnih djelatnosti:
–– usluge ukopa.
Članak 5.
Trgovačkom društvu VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47, povjerava se obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti kojima se osigurava održavanje
komunalne infrastrukture:
–– održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda na području grada Jastrebarskog na kojem je uspostavljen sustav
mješovite odvodnje (sanitarne i oborinske).

12. srpnja 2019.

Članak 6.
(1) Trgovačka društva iz članka 3., članka 4. i članka 5. ove
Odluke dužna su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na način koji osigurava održavanje komunalne
infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti te postupanje u
skladu s načelima na kojima se temelji komunalno gospodarstvo.
(2) Trgovačka društva iz stavka 1. ovog članka dužna su najmanje jedanput godišnje Gradskom vijeću Grada Jastrebarskog
podnijeti izvješće o svom radu.
(3) Prava i obveze trgovačkih društava iz stavka 1. ovog članka regulirana su općim aktima Grada i ugovorima sklopljenim s
Gradom.
(4) Ovlašćuje se Gradonačelnik na sklapanje ugovora iz stavka 3. ovog članka.
Članak 7.
(1) Komunalne djelatnosti iz članka 2. ove Odluke povjeravaju se trgovačkim društvima iz članka 3., članka 4. i članka 5.
ove Odluke na neodređeno vrijeme.
(2) Za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. stavka
1. ove Odluke koje se povjeravaju uz naknadu, iznos naknade
utvrđuje se u proračunu Grada za svaku kalendarsku godinu.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka
o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području
Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“
broj 9/11).
Članak 9 .
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom vjesniku Grada Jastrebarskog“.
KLASA: 021-05/19-01/02
URBROJ: 238/12-01-19-8
Jastrebarsko, 11. srpnja 2019.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
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Na temelju članka 111. stavka 3. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18 - Odluka
Ustavnog suda RH) i članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog
(„Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradsko
vijeće Grada Jastrebarskog na 15. sjednici održanoj 11. srpnja
2019. godine donosi

ODLUKU
o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara
Članak 1.
Ovom se odlukom propisuje izgled službene odore komunalnog redara te izgled i sadržaj službene iskaznice i oznaka komunalnog redara, način izdavanja i vođenja evidencije o iskaznicama i značkama komunalnog redara te način korištenja službene
odore, službene iskaznice i oznake komunalnog redara.
Članak 2.
Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar
mora nositi službenu odoru.

