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Na temelju članka 32. Statuta Općine Selca
(“Službeni glasnik Općine Selca” br.
03/13.), Općinsko vijeće Općine Selca na
svojoj 5. sjednici održanoj 16. svibnja
2018.godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Plana gospodarenja otpadom
Općine Selca
za razdoblje od 2015. do 2021. godine
(usklađenje s zakonskim odredbama)

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o provedbi plana
gospodarenja otpadom
Općine Selca za 2017. godinu

Članak 1.
Usvaja se Plan gospodarenja
otpadom Općine Selca (I. usklađenje) za
razdoblje od 2015. – 2021. godine, koji je
izradila Alfa Atest d.o.o., Poljička cesta 32,
Split.

Članak 1.
Usvaja se Izvješće načelnika o
provedbi plana gospodarenja otpadom
Općine Selca, izrađeno od strane Alfa atest
d.o.o., Poljička cesta 32, Split.

Članak 2.
Plan iz članka 1. ove Odluke
sastavni je dio ove Odluke i objavit će se
na web stranici Općine Selca.

Sastavni dio ove Odluke čini Izvješće koje
će se objaviti na službenim web
stranicama Općine Selca.

Donošenjem ove Odluke prestaje
važiti Plan gospodarenja otpadom Općine
Selca za razdoblje 2015.-2021.g. („Službeni
glasnik Općine Selca“, broj 04/16).

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam
dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Selca".

Članak 3.
KLASA: 351-01/18-01/0016
URBROJ:2104/07-01-01/18-01
Selca, 16. svibnja 2018. godine

Ova Odluka stupa na snagu osam
dana od dana objave u "Službenom
glasniku Općine Selca".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.

KLASA: 351-01/18-01/0017
URBROJ:2104/07-01-01/18-01
Selca, 16. svibnja 2018. godine

**********************************
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, v.r.

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o
održivom
gospodarenju
otpadom
(“Narodne novine” br. 94/13, 73/17) i
članka 32. Statuta Općine Selca (“Službeni
glasnik Općine Selca” br. 03/13.), Općinsko
vijeće Općine Selca na svojoj 5. sjednici
održanoj 16. svibnja 2018.godine, donosi

**********************************
Na temelju članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(„Narodne novine“, br. 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12,
152/14) te članka 32. Statuta Općine Selca
1

Službeni glasnik Općine Selca br. 06/2018. * 16. svibnja 2018. *

(„Službeni glasnik Općine Selca“, br. 3/13),
a u svezi s Odlukom o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja imovinom u
vlasništvu Općine Selca („Službeni glasnik
Općine Selca“ 07/16), (dalje u tekstu:
Odluka), Općinsko vijeće Općine Selca na
5. sjednici održanoj dana 16. svibnja 2018.
godine, donijelo je

-

Lik „C“ 13.460 EUR, odnosno 6,73
EUR / m² (preračunato po tečaju
1EUR = 7,50 kn, početna cijena
iznosi 100.950,00 kn, odnosno
50,47 kn/m².
Procjena vrijednosti nekretnina utvrđena
je na temelju procjembenog elaborata
ovlaštenog
sudskog
vještaka
za
graditeljstvo i procjenu nekretnina
Slavena
Runje,dipl.ing.građ.;
broj:
101_11/17 od 20. studenog 2017. godine
za č.zemlje 2916/1 i 2916/2 k.o. Selca.

ODLUKU
o prodaji nekretnina i raspisivanju javnog
natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Selca u poslovnoj zoni
Konopice

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u ovom natječaju imaju
fizičke i pravne osobe (dalje u tekstu:
ponuditelj), koje prema važećim propisima
Republike Hrvatske mogu biti vlasnici
nekretnina na području Republike
Hrvatske.

Članak 1.
Odobrava se prodaja nekretnina putem
javnog prikupljanja ponuda i to:
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U POSLOVNOJ
ZONI KONOPICE

Članak 5.
Rok za dostavu pisanih ponuda iznosi 15
dana od dana objave natječaja u
Narodnim novinama.

- k.č.br. 2916/1 i 2916/2 u naravi građ.
zemljište, u Selcima, predio Konopice,
površine 10.274,00 m², upisano u ZK
uložak 1933 k.o. Selca,lik „C“ površine
2.000,00 m²

Članak 6.
Pisana ponuda mora sadržavati:

Članak 2.

a.) za fizičke osobe – ime, prezime, OIB,
adresu i dokaz o državljanstvu (preslika
osobne iskaznice ili putovnice);

Raspisuje se natječaj za prodaju
građevinskog zemljišta putem javnog
prikupljanja ponuda.

b.) za pravne osobe - naziv (tvrtku)
trgovačkog društva, OIB, te ime, prezime i
adresu ovlaštene osobe za zastupanje
trgovačkog društva, i izvadak iz sudskog ili
drugog odgovarajućeg registra u izvorniku
ili ovjerenom presliku, ne stariji od 6
mjeseci;

Postupak natječaja provest će Jedinstveni
upravni odjel Općine Selca u skladu sa
zakonom i Odlukom o uvjetima, načinu i
postupku gospodarenja imovinom u
vlasništvu Općine Selca.
Članak 3.

c.) točnu oznaku nekretnine;

Početna cijena građevinske čestice
navedene u Čl. 1. ove Odluke iznosi:

d.) iznos ponuđene cijene za nekretninu;
e.) dokaz o uplaćenoj jamčevini;
2
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f.) izjavu ponuditelja da nema dugovanja
prema Općini Selca, potvrdu porezne
uprave
o
nepostojanju
poreznih
dugovanja,

Ponude koje nisu podnesene u roku i koje
nisu potpune te one koje ne ispunjavaju
uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
Ponude za koje Povjerenstvo utvrdi da su
nepravodobne, neuredne ili nepotpune ili
da ne udovoljavaju svim uvjetima
natječaja, odbaciti će se. Nepravovremene
ponude neće se otvarati te će se
neotvorene vratiti ponuditelju.

g., podatak o broju žiro ili tekućeg računa
za
povrat
uplaćene
jamčevine
ponuditeljima čije ponude ne budu
prihvaćene te izjavu ponuditelja da je
upoznat s uvjetima natječaja i da iste
prihvaća.

Članak 11.

g.)
kontakt telefon, odnosno e-mail
adresu;

O odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
odlučuje Općinsko vijeće Općine Selca, o
čemu će ponuditelji čije su ponude
sudjelovale u odabiru biti pisano
obaviješteni, i to najkasnije u roku od 8
dana od dana donošenja odluke Općinskog
vijeća o najpovoljnijoj ponudi odnosno
najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 7.
Jamčevina u visini od 10% od naznačene
početne cijene nekretnine uplaćuje se na
žiro-račun Općine Selca, otvoren kod SG
Splitske banke d.d. Split, broj poslovnog
računa (IBAN): HR7823300031838300007
s pozivom na broj: 7757 - OIB ponuditelja,
Model: HR68, uz naznaku: “Jamčevina za
sudjelovanje u natječaju vezano uz
prodaju nekretnine“ u opisu naloga.

Članak 12.
Ugovor o kupoprodaji nekretnine s
odabranim
ponuditeljem
zaključuje
načelnik općine, i to u roku od 30 dana od
dana donošenja Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja. Odluku o
izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi
povjerenstvo za provedbu natječaja koje
imenuje Općinsko vijeće, a koje se sastoji
od predsjednika i dva člana.

Članak 8.
Pisane ponude za natječaj dostavljaju se
preporučenom poštom ili predajom
osobno u prijemnom uredu Općine Selca u
zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda
za natječaj za prodaju nekretnine – ne
otvaraj“, na adresu: Općina Selca, Trg
Stjepana Radića 5, 21425 Selca.

Članak 13.
Kupoprodajna cijena isplaćuje se u cijelosti
(jednokratno) i to u roku od 30 dana od
potpisivanja ugovora, uplatom na žiroračun Općine Selca, sukladno Odluci o
uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
imovinom u vlasništvu Općine Selca. Ako
kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne
cijene, dužan je platiti zakonsku zateznu
kamatu od dana dospijeća do dana
plaćanja. Uplaćena jamčevina odabranog
ponuditelja uračunava se u ponuđenu
cijenu. Tabularna isprava za upis prava

Članak 9.
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je
najviša ponuđena cijena iz ponude, i to
one ponude koja udovoljava svim uvjetima
iz natječaja, i koja sadrži sve tražene
podatke kao i potrebnu dokumentaciju te
je pravovremeno dostavljena.
Članak 10.
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vlasništva na kupljenoj nekretnini u
zemljišnim knjigama nadležnog suda,
kupcu će se izdati nakon što Općini Selca
isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti.
Nakon što se kupcu preda tabularna
isprava za upis prava vlasništva na
kupljenoj nekretnini u zemljišnim knjigama
nadležnog suda, kupcu će se kupljena
nekretnina predati u samostalan i
neposredan posjed.

Članak 17.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju,
uplaćena jamčevina vraća se u roku od 8
dana od dana okončanja javnog natječaja.
Članak 18. Općina Selca zadržava pravo
eventualnog ispravljanja podataka iz
natječaja kao i da poništi ovaj natječaj,
odnosno ne izabere ni jednu ponudu bez
obrazloženja i bez odgovornosti prema
ponuditeljima.

Članak 14.

Članak 18.

Sve troškove proizašle iz ugovora o
kupoprodaji nekretnine kao i porez na
promet nekretnina snosi kupac u cijelosti.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja te će se objaviti u Službenom
glasniku Općine Selca.

Članak 15.

Klasa: 943-01/18-01/0010
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 16. svibnja 2018. godine

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od
ponude nakon što njegova ponuda bude
prihvaćena kao najpovoljnija, ili ako ne
potpiše ugovor u roku koji je predviđen
odlukom o odabiru, smatrat će se da je
odustao od ponude, čime gubi pravo na
povrat uplaćene jamčevine. Ukoliko kupac
zakasni s plaćanjem više od 30 dana od
isteka roka, Općina Selca će raskinuti
kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu
jamčevinu.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med, v.r.
**********************************
Temeljem članka 10., 11. i 12. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ br. 20/18) i Pravilnika o
agrotehničkim mjerama(„Narodne novine“
142/13 te članka 32. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“ broj
03/13) Općinsko vijeće Općine Selca na 5.
sjednici održanoj 16. svibnja 2018. godine
donijelo je

Članak 16.
Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s
ponuđenim istim najvišim iznosom,
natječaj se neće ponavljati, već će se
održati usmeno javno nadmetanje između
natjecatelja koji su u natječajnom
postupku ponudili isti (najviši) iznos, s time
da će početna cijena nadmetanja biti
najviši iznos ponuđen u natječajnom
postupku. Usmeno javno natjecanje
provest će se u roku od petnaest dana od
saznanja za te okolnosti.

ODLUKU
o agrotehničkim mjerama i mjerama za
uređivanje i održavanje poljoprivrednog
zemljišta

I. OPĆE ODREDBE

4
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Članak 1.

Mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina iz članka 2. ove
Odluke su:

Poljoprivrednim zemljištem na području
Općine Selca sukladno Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu smatraju se
poljoprivredne površine: oranice, vrtovi,
livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici,
vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i
drugo zemljište koje se može privesti
poljoprivrednoj proizvodnji.

- održavanje živica i meda,
- održavanje poljskih putova,
- uređivanje i održavanje kanala,
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica,

Zemljište u građevinskom području i
zemljište izvan tog područja predviđeno
dokumentima prostornog uređenja za
izgradnju koristi se, do privođenja
nepoljoprivrednoj
namjeni
kao
poljoprivredno zemljište i mora se
održavati sposobnim za poljoprivrednu
proizvodnju.

- sadnja i održavanje vjetrobranih pojasa.
II. AGROTEHNIČKE MJERE
1. Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta
Članak 4.
Minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta podrazumijeva
provođenje najnužnijih mjera u okviru
prikladne tehnologije, a posebno:

Članak 2.
Ovom Odlukom propisuju se:
a) agrotehničke mjere poljoprivrednog i
drugog zemljišta koje se koristi kao
poljoprivredno zemljište u slučajevima kad
bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu,
onemogućilo ili umanjilo poljoprivrednu
proizvodnju i

- redovito obrađivanje i održavanje
poljoprivrednog
zemljišta
sukladno
određenoj
biljnoj
vrsti,
odnosno
katastarskoj
kulturi
poljoprivrednog
zemljišta,
- održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,

b)
mjere za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina.

održivo
pašnjacima,

Članak 3.

gospodarenje

održavanje maslinika,
vinograda u dobrom stanju.

Agrotehničke mjere iz članka 2. ove
Odluke su:
- minimalna razina obrade i održavanja
poljoprivrednog zemljišta

trajnim

voćnjaka

i

2. Zaštita od erozije

- zaštita od erozije,

Članak 5.

- sprječavanje zakorovljenosti,

Agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite
poljoprivrednog zemljišta od erozije
razumijeva se:

- suzbijanje biljnih bolesti i štetočina,
- korištenje i uništavanje biljnih otpadaka
- održavanje strukture tla.
5
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1. ograničenje ili potpuna zabrana
sječe dugogodišnjih nasada, osim
sječe iz agrotehničkih razloga

- ambalažu od utrošenih sredstava za
zaštitu bilja (posebice pesticida) uništiti,
odnosno odlagati prema uputama koje su
priložene uz ta sredstva,

2. zabrana
preoravanja
livada,
pašnjaka, neobrađenih površina na
strmim zemljištima i njihovo
pretvaranje
u
oranice
s
jednogodišnjim kulturama
3. obvezno zatravljivanje
zemljišta,

- upotrebljavati sredstva za suzbijanje
biljnih bolesti i štetočina koja najmanje
šteti zdravlju ljudi.

strmog

5. Korištenje i uništavanje biljnih
otpadaka

4. zabrana
skidanja
humusnog,
odnosno oraničnog sloja površine
poljoprivrednog zemljišta,

Članak 8.
Agrotehničke
mjere
korištenja
i
uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju
slijedeće:

5. zabrana sadnje jednogodišnjih
kultura, odnosno obveza sadnje
dugogodišnjih
nasada
i
višegodišnjih kultura, na zemljištu
u blizini obale gdje je to moguće u
svrhu
zaštite
poljoprivrednog
zemljišta.

- kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
- obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka
nakon provedenih agrotehničkih mjera u
trajnim nasadima do 31. svibnja tekuće
godine,

3. Sprječavanje zakorovljenosti

- obvezu uklanjanja ili zaoravanja biljnih
ostataka na poljoprivrednom zemljištu
nakon žetve i berbe u roku od 15 dana od
žetve odnosno berbe,

Članak 6.
Radi sprječavanja zakorovljenosti zemljišta
i obrastanja višegodišnjim raslinjem
vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su redovito preoravati,
okopavati i kositi korov, te krčiti
višegodišnje raslinje.

- obveza odstranjivanja biljnih ostataka
odmah nakon sječe i čišćenja šuma,
putova, kanala i međa na šumskom
zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim
zemljištem.
Članak 9.

4. Suzbijanje biljnih bolesti i štetočina

Uništavanje biljnih otpadaka i korova
spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu
može
se
obavljati
isključivo
uz
poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite
od požara propisanih zakonom i propisima
donesenim na temelju zakona uz
prethodno obavješćivanje nadležnog
vatrogasnog društva o namjeri spaljivanja
biljnog otpada i korova.

Članak 7.
Radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina
vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su:
- provoditi postupke za sprječavanje
širenja biljnih štetočina na način propisan
Zakonom o zaštiti bilja, te Zakonom o
biljnom zdravstvu,
6
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Članak 12.
6. Održavanje strukture tla

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su održavati međe između
svojeg i susjednog poljoprivrednog
zemljišta te ostalog zemljišta na način da
budu vidljivo označene, očišćene od
korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne
ometaju provedbu agrotehničkih mjera na
susjednim parcelama.

Članak 10.
Vlasnicima
i
ovlaštenicima
na
poljoprivrednom zemljištu zabranjuje se
iskop, prevoženje i prodaja iskopane
zemlje u cilju zaštite boniteta zemljišta.
Iskop i prenošenje se može vršiti samo u
slučaju kada bi nasipanjem novog sloja bio
povećan bonitet zemljišta.

Zabranjeno je oštećivanje međa.
2. Održavanje poljskih putova

U slučajevima kada nadležna tijela utvrde
na terenu postojanje bilo koje od radnji iz
stavka 1. ovog članka naredit će vlasniku ili
ovlašteniku obustavu takve radnje i povrat
u prijašnje stanje na poljoprivrednom
zemljištu o trošku vlasnika odnosno
ovlaštenika.

Članak 13.
Održavanje poljskih putova od interesa je
za sve korisnike poljoprivrednog zemljišta
koji su zajednički dužni brinuti se o
njihovom održavanju najmanje u opsegu
potrebnom
za
uobičajeni
prijevoz
poljoprivrednim strojevima.
Održavanje poljskih putova smatra se
naročito:

III MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE
POLJOPRIVREDNIH RUDINA

- nasipavanje oštećenih dionica i udarnih
rupa odgovarajućim kamenim materijalom
(šutom),

1. Uređenje i održavanje živica i međa
Članak 11.

- čišćenje i održavanje odvodnih kanala i
sistema odvodnje, te sprječavanje
otjecanja oborinskih i drugih voda na
poljske putove,

Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta koji zasade živicu dužni su je
redovito održavati i obrezivati na način da:
- se spriječi njeno širenje na susjedno
obradivo
zemljište
i
putove, te
zasjenjivanje
susjednih
površina
prerastanjem živice,

- sprječavanje širenja živica i drugog
raslinja
na
poljske
putove
radi
neometanog
prolaza poljoprivrednih
strojeva i/ili vatrogasnih vozila

- ne nagrđuje krajolik,

Zabranjuje se svaka radnja koja može
dovesti do uništenja poljskih putova, a
naročito:

- ne ometa promet,
- je dovoljno odmaknuta od susjedne
čestice radi neometanog obrađivanja
poljoprivrednog zemljišta.

- preoravanje poljskih putova,
- sužavanje preoravanjem.

7
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Za održavanje putova u privatnom
vlasništvu odgovorni su njihovi vlasnici i
ovlaštenici.

- naplatiti novčanu kaznu na mjestu
počinjenja prekršaja.
Do prijema u službu poljoprivrednog
redara, sve poslove i ovlaštenja
poljoprivrednog redara izvršavati će
komunalna služba Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Selca.

3. Uređivanje i održavanje kanala
Članak 14.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta kroz koje prolaze prirodni ili
umjetni kanali obvezni su iste čišćenjem
održavati
u
stanju
funkcionalne
sposobnosti kako bi se omogućio prirodni
tijek oborinskih voda i obrađivanje
poljoprivrednog zemljišta.

Članak 17.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog
zemljišta dužni su poljoprivrednom redaru
u provedbi njihovih ovlasti omogućiti
nesmetano obavljanje nadzora i pristup do
poljoprivrednog
zemljišta.
Ako
poljoprivredni redari u svom radu naiđu na
otpor, mogu zatražiti pomoć nadležne
policijske uprave, a provođenje propisanih
mjera teretit će osobu koja određene
mjere nije provela.

4. Sprječavanje zasjenjivanja susjednih
čestica
Članak 15.
Radi sprječavanja zasjenjivanja susjednih
parcela na kojima se vrši poljoprivredna
proizvodnja zabranjena je sadnja visokog
raslinja neposredno uz među.

Članak 18.
Poljoprivredni redar ima službenu
iskaznicu kojom dokazuje službeno
svojstvo, identitet i ovlasti. Obrazac
iskaznice poljoprivrednog redara propisuje
Načelnik Općine Selca.

III. NADZOR
Članak 16.

IV. KAZNENE ODREDBE

Nadzor nad provedbom ove Odluke
provode poljoprivredna, šumarska i
vodopravna inspekcija, inspekcija zaštite
od požara te poljoprivredni redari.

Članak 19.
Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do
700,00 kuna kaznit će se fizička osoba –
vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog
zemljišta
za
prekršaj
počinjen
neizvršavanjem mjera propisanih ovom
Odlukom, a za koje sankcije nisu propisane
Zakonom.

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar
je ovlašten:
- rješenjem narediti poduzimanje radnji i
svrhu sprječavanja nastanka štete,
onemogućavanja
ili
smanjenja
poljoprivredne proizvodnje,

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do
1.500,00 kuna kaznit će se fizička osoba –
obrtnik i osoba koja obavlja drugu
samostalnu djelatnost, a vlasnik je ili
ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta, za
prekršaj počinjen neizvršavanjem mjera

- poduzimanje radnji u svrhu provedbe
mjera za uređivanje i održavanje
poljoprivrednih rudina, izdati obvezni
prekršajni nalog,
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propisanih ovom Odlukom, a za koje
sankcije nisu propisane Zakonom.

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim
porezima Općine Selca

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00
do 5.000,00 kuna kaznit će se pravna
osoba
–
vlasnik
ili
ovlaštenik
poljoprivrednog zemljišta za prekršaj
počinjen neizvršavanjem mjera propisanih
ovom Odlukom, a za koje sankcije nisu
propisane Zakonom.

Članak 1.
U Odluci o lokalnim porezima
(„Službeni glasnik Općine Selca“, br.
9/2017.) daju se sljedeća dopuna:
U članku 8. stavak 1. pod b) iza
riječi Rasotica se dodaje dio teksta: “ kao i
svi objekti izvan građevinskog područja“
tako da dopunjeni dio sada glasi:

Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će
se i novčana kazna odgovornoj osobi u
pravnoj osobi u iznosu od 700,00 do
1.500,00 kuna.
V. ZAVRŠNE ODREDBE

“b) Zona II. ( Selca, Novo Selo,
Selački zaseoci, Rasotica kao i svi objekti
izvan građevinskog područja) 10,00
kn/m2.
Članak 2.

Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“.

U članku 6. stavak 6. i 7. briše se „
… ili u dvije kalendarske godine.“ a sada
glasi: „Uobičajenim boravištem smatra se
stalan ili vremenski povezan boravak u
trajanju od najmanje 183 dana u jednoj
kalendarskoj godini.“

Klasa: 021-05/18-01/0002
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 16. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Članak 3.

Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni
Odluke o lokalnim porezima Općine Selca
stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine
Selca“ a primjenjuje se od 01.sječnja 2018.
godine.

**********************************

Na temelju čl. 20. stavka 1. i članka 42.
stavka 1. Zakona o lokalnim porezima(„
Narodne novine “br. 115/16,101/17) i
članka 32. Statuta Općine Selca( „Službeni
glasnik Općine Selca“ , br 3/13), te Odluke
o lokalnim porezima Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“ , br 9/17)
Općinsko vijeće Općine Selca, na 5.
sjednici održanoj dana 16. svibnja 2018.
godine, donijelo je

Klasa:410-01/18-01/0003
Urbroj: 2104/07-01-01/18
Selca, 16. svibnja 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.
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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 102/17) i
članka 32. Statuta Općine Selca („Službeni
glasnik Općine Selca“ broj 03/13) Općinsko
vijeće Općine Selca na 5. sjednici, održanoj
dana 16. svibnja 2018. godine, donosi

bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja
koje se vlasnik svjesno odrekao
4. 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
5. 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

ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih
ljubimaca i načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama te
divljim životinjama

6. prijevoz je premještanje životinja
prijevoznim sredstvom u nekomercijalne
svrhe, uključujući postupke pri polasku i
dolasku na krajnje odredište

I. OPĆE ODREDBE
Predmet odluke

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

Članak 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 području
Općine Selca.

8. 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

Pojmovi
Članak 2.

9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su
rođene u divljini, nemaju vlasnika niti
posjednika

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju
sljedeće značenje:

10. službene životinje su životinje koje
imaju licencu za rad i služe za obavljanje
poslova pojedinih državnih tijela

1. izgubljena životinja je životinja koja je
odlutala od vlasnika i on je traži
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek
drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog
zanimanja za te životinje

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH
LJUBIMACA

3. napuštena životinja je životinja koju je
vlasnik svjesno napustio, kao i životinja
koju je napustio zbog više sile kao što su

Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca
Članak 3.
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(1) Posjednik je dužan

1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih
sredstava na životinje

1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u
skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i
Odlukom općine

2. trčanje životinja privezanih 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

2. psima osigurati prostor koji odgovara
njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od
vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih
uvjeta za obitavanje

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.

3. psima osigurati pseću kućicu ili
odgovarajuću nastambu u skladu s
Prilogom 1.
4. označiti mikročipom pse i vakcinirati
protiv bjesnoće sukladno Zakonu o
veterinarstvu
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po
javnim površinama bez nadzora

5. trajno i samostalno držanje kućnih
ljubimaca na adresi različitoj od
prebivališta ili boravišta posjednika, osim u
slučaju kada se radi o radnim psima koji
čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik
im je dužan osigurati svakodnevni nadzor

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

6. držati kao kućne ljubimce opasne i
potencijalno opasne životinjske vrste
utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno
opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je
sastavni dio ove odluke.

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.

(4) Posjednik pasa mora odgovarajućim
odgojem i/ili školovanjem ili drugim
mjerama u odnosu na držanje i kretanje
pasa osigurati da životinja nije opasna za
okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne
smije koristiti metode koje kod pasa mogu
uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.

(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.

(5) Koordinacijska radna skupina iz članka
70. Zakona o zaštiti životinja može
predlagati propisivanje uvjeta za držanje
različitih životinjskih vrsta.

(3) Zabranjeno je
11
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(6) Općina Selca kontrolira obvezu
označavanja pasa mikročipom, odnosno
provjerava jesu li svi psi označeni
mikročipom.

spol pasa i mačaka o kojima skrbe
mjesnom odboru.
(2) Posjednik je dužan u roku od 10 dana
od udomljenja ili kupnje psa ili mačke isto
prijaviti.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u
stambenim zgradama i obiteljskim kućama

(3) Ukoliko sustanari ili sugrađani smatraju
da nije izvršena obaveza iz stavka 1. dužni
su svoju sumnju prijaviti.

Članak 4.
(1) 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.

(4) Mjesni odbori dužni su jednom
godišnje ili na zahtjev komunalnog
redarstva sakupiti i javiti broj i spol pasa i
mačaka za svaku obiteljsku kuću
komunalnom redarstvu.
(5) Mjesni odbor dužan je navedene
podatke prikupiti i obraditi sukladno
Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne
površine

(2) Posjednik koji psa drži u stanu ili kući
bez okućnice, dužan ga je svakodnevno
izvoditi
radi
obavljanja
nužde
i
zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.

Članak 7.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako
su označeni mikročipom, na povodcu i pod
nadzorom posjednika.

Članak 5.

Članak 8.

(1) Posjednici kućnih ljubimaca u
stambenim zgradama dužni su prijaviti
broj i spol pasa i mačaka o kojima skrbe
predstavniku stanara.

Psi se mogu kretati bez povodca, uz
nadzor posjednika, na javnim površinama
sukladno Prilogu 3.
Članak 9.

(2) Predstavnik stanara u stambenoj zgradi
dužan je jednom godišnje ili na zahtjev
komunalnog redarstva sakupiti i javiti broj
i spol pasa i mačaka za svaku stambenu
jedinicu komunalnom redarstvu.

Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u
prostorima i prostorijama javne namjene
uz dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika
prostora, osim ako ovom odlukom nije
drugačije određeno.

(3) Predstavnik stanara dužan je navedene
podatke prikupiti i obraditi sukladno
Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 10.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno
ili na povodcu zabranjeno je kretanje na
dječjim
igralištima,
cvjetnjacima,
neograđenim
sportskim
terenima,

Članak 6.
(1) Posjednici kućnih ljubimaca u
obiteljskim kućama dužni su prijaviti broj i
12
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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.

Članak 17.
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi
opasan pas mora biti vidljivo istaknuto
upozorenje: »OPASAN PAS«.
Članak 18.

Članak 11.

Izvođenje opasnih pasa na javne površine
dopušteno je isključivo s brnjicom i na
povodcu.

Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana
i drugih životinja te u svrhu prevencije
nekontroliranog
razmnožavanja
zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca
da samostalno šeću javnim površinama
bez prisutnosti i nadzora posjednika.

Članak 19.
(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 provede sve
mjere propisane Pravilnikom o opasnim
psima.

Članak 12.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri
izvođenju kućnog ljubimca na javnu
površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac
onečisti.

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

Članak 13.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo
javnoga gradskog prijevoza uz uvjete
utvrđene posebnom općinskom odlukom.

Način kontrole razmnožavanja kućnih
ljubimaca

Članak 14.

Članak 20.

Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz
ove odluke ne primjenjuje se na pse
osposobljene za pomoć osobama s
invaliditetom.

Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim
ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom
ministarstvu i uzgajivač posjeduje rješenje
nadležnog tijela.

Postupanje s opasnim psima

Članak 21.

Članak 15.

Posjednik je dužan držati pod kontrolom
razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti
svako neregistrirano razmnožavanje.

Posjednik opasnog psa dužan je provesti
mjere propisane Pravilnikom o opasnim
psima.

Članak 22.

Članak 16.

Na području Općine Selca propisuje se
trajna sterilizacija kao obvezan način
kontrole razmnožavanja pasa i mačaka
osim u slučajevima kada:
- je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te

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.
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ima rješenje o registraciji uzgoja
nadležnog tijela
- je posjednik kućnog ljubimca od
županijskog upravnog tijela nadležnog za
zaštitu životinja dobio suglasnost za drugi
način kontrole razmnožavanja pasa i
mačaka.

(7) Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je
odobreno postavljanje hranilišta ne
održava higijenu i čistoću javne površine
na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako
se ne skrbi o mačkama, komunalno
redarstvo će ukloniti hranilište na trošak te
udruge,
a
temeljem
obavijesti
Jedinstvenog upravnog odjela, kao tijela
nadležnog za zaštitu životinja.

Slobodnoživuće mačke
Članak 23.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA

(1) Na javnim površinama dozvoljeno je
postavljanje hranilišta za mačke (u
daljnjem tekstu: hranilišta).

Postupanje s izgubljenim životinjama

(2) Hranilišta se postavljaju nakon
provedenog javnog poziva udrugama za
zaštitu životinja za podnošenje zahtjeva za
postavljanje hranilišta koji raspisuje
Općinski načelnik Općine Selca (u daljnjem
tekstu: Načelnik.

Članak 24.
(1) Posjednik 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.

(3) Postavljanje hranilišta odobrava
Načelnik na prijedlog Jedinstvenog
upravnog odjela nadležnog za zaštitu
životinja
uz
prethodno
mišljenje
Općinskog vijeća na području koje se
hranilište želi postaviti.

(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.

(4) U slučaju da općinsko upravno tijelo
nadležno za komunalne poslove, odnosno
Općinsko vijeće daju negativno mišljenje
za traženu lokaciju hranilišta, obvezni su
predložiti najbližu moguću alternativnu
lokaciju za hranilište.

(3) Posjednik izgubljene životinje dužan je
nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu
koju počini životinja od trenutka nestanka
do trenutka vraćanja posjedniku.

(5) Način, izgled i uvjeti postavljanja
hranilišta propisat će se pravilnikom što ga
donosi Načelnik.

Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 25.

(6) 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.

(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 posjedniku.
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(2) Kontakt informacije skloništa s kojim
Općina Selca ima potpisan ugovor
objavljen je na službenim Internetskim
stranicama općine.

svijesti svojih sugrađana, posebice mladih,
o brizi i zaštiti životinja.
Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 28.

(3) Nalaznik napuštene ili izgubljene
životinje
mora
pružiti
životinji
odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku
ili do smještanja u sklonište za napuštene
životinje.

(1) Svatko tko ozlijedi ili primijeti
ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj
pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u
mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati
pružanje pomoći.

(4) Životinja se ne smješta u sklonište ako
se po nalasku životinje može utvrditi njezin
vlasnik te se životinja odmah može vratiti
vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može
doći po životinju.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je
posjednik životinje, pružanje potrebne
pomoći ozlijeđenim i bolesnim životinjama
mora organizirati i financirati Općina Selca.

(5) Sve troškove skloništa za primljenu
životinju financira jedinica lokalne
samouprave.

(3) Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili
bolesne
životinje,
troškove
snosi
posjednik.

(6) 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.

Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 29.
Zabranjeno je koristiti životinje za
sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih
na javnim površinama, sajmovima,
tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje
u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti
nadležnog
tijela
jedinica
lokalne
samouprave.

IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM
ŽIVOTINJAMA
Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 26.

Članak 30.

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.

Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na
javnim površinama, sajmovima, tržnicama
i svim drugim prostorima koji ne
zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih
ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima
kojima moraju udovoljavati trgovine
kućnim ljubimcima.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA

VI. NADZOR

Poticanje zaštite životinja

Ovlasti komunalnog redara

Članak 27.

Članak 31.

Općina Selca će prema obvezi utvrđenoj
Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj
15
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(1) Nadzor nad ovom odlukom provodi
komunalni redar. U svom postupanju,
komunalni redar je ovlašten zatražiti
pomoć policijskih službenika ukoliko se
prilikom provođenja nadzora ili izvršenja
rješenja opravdano očekuje pružanje
otpora.

12. obavljati druge radnje u skladu sa
svrhom nadzora.
(4) O postupanju koje je protivno
odredbama ove Odluke u svakom
pojedinačnom slučaju komunalni redar
dužan je sastaviti zapisnik te donijeti
rješenje.

(2) Komunalni redar postupa po službenoj
dužnosti kada uoči postupanje protivno
Odluci te prema prijavi fizičkih ili pravnih
osoba.

(5) 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 pisano
rješenje.

(3) 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

(6) Komunalni redar dužan je podnijeti
prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi 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

2. ući u prostore/prostorije u kojima se
drže kućni ljubimci
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. zatražiti od
dokumentaciju

stranke

podatke

i

2. posjednik nije označio mikročipom psa u
roku
predviđenom
Zakonom
o
veterinarstvu, odnosno redovito cijepio
protiv bjesnoće, te dao na uvid
dokumentaciju kojom to može potvrditi
(putovnicu kućnog ljubimca)

5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi
odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno
prekršajnu prijavu nadležnim tijelima

3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu
koja mu uzrokuje ili može uzrokovati
bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te
kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja
kućnog ljubimca bila nužna intervencija
veterinarske inspekcije

8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu
uvjeta u skladu s odlukom grada pod
prijetnjom
pokretanja
prekršajnog
postupka ili naplate kazne
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu
ovom Odlukom

4. posjednik drži više od 9 životinja starijih
od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje
mu sklonište nije dalo na skrb, niti sa
skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih
životinja, odnosno ukoliko ima više od 20

10. upozoravati i opominjati fizičke i
pravne osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama
otklanjanja prekršaja
16
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životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu
udomljavanja,
a
nema
rješenje
veterinarske inspekcije kojim je odobreno
držanje životinja i potvrđeno da su
zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim
propisima

Članak 32.
(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.

5. posjednik nije ispunio uvjete propisane
Pravilnikom o opasnim psima, a drži
opasnog psa.

(2) O žalbi izjavljenoj protiv rješenja
komunalnog redara odlučuje upravno
tijelo jedinice područne samouprave
nadležno za drugostupanjske poslove
komunalnog gospodarstva.

6. posjednik nije pravodobno zatražio
veterinarsku
pomoć
i
osigurao
zbrinjavanje i odgovarajuću njegu
bolesnog ili ozlijeđenog kućnog ljubimca.

VII. NOVČANE KAZNE

7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o
zadovoljenim
uvjetima
od
strane
nadležnog ministarstva.

Članak 33.
(1) Sredstva naplaćena u skladu sa
odlukom grada za predviđene prekršaje
prihod su jedinica lokalne samouprave i
koriste se za potrebe zbrinjavanja
napuštenih i izgubljenih životinja.

8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio
nestanak kućnog ljubimca.
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji
je napustio kućnog ljubimca ili njegovu
mladunčad.

(2) Komunalni redar ima ovlast i dužnost
provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom
nadležnosti
i
sankcionirati
svako
ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu
svrhu, komunalni redar može osim kazne
izreći i usmeno upozorenje.

10. posjednik životinju koristi za
predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.
(7) Komunalni redar dužan je obavijestiti
policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči
situaciju koja upućuje na mučenje ili
ubijanje životinja.

(3) Za postupanje protivno odredbama ove
Odluke, prekršitelj će biti kažnjen iznosom
od 500,00 do 5.000,00 kuna kada:

(8) U svim slučajevima u kojima komunalni
redar tijekom nadzora uoči postupanje
protivno Zakonu o zaštiti životinja,
Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a
nije nadležan, prijavu sa sastavljenim
zapisnikom
o
zatečenom
stanju
prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci
dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u
skladu s njihovim potrebama, a minimalno
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i
Odlukom grada (čl.3.st.1.toč.1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara
njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito
od vremenskih neprilika i drugih
nepovoljnih
uvjeta
obitavanja
(čl.3.st.1.toč.2.)

Žalba protiv rješenja komunalnog redara
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3. psu nije osigurao pseću kućicu ili
odgovarajuću nastambu u skladu s
Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.)

12. drži kao kućne ljubimce opasne i
potencijalno opasne životinjske vrste
utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno
opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je
sastavni dio ove Odluke. (čl.3.st.3.toč.6.)

4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po
javnim
površinama
bez
nadzora
(čl.3.st.1.toč.5.)

13. posjednik nije odgovarajućim odgojem
i/ili školovanjem ili drugim mjerama
osigurao da pas u odnosu na držanje i
kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.s.4.)

5. nije na vidljivom mjestu staviti oznaku
koja upozorava na psa te ne posjeduje
ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili
vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.)

14. posjednik 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.)

6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu
i pravilnu ishranu te trajno omogućio
pristup svježoj pitkoj vodi (čl.3.st.1.toč.8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim
prostor u kojem boravi kućni ljubimac
(čl.3st.1.toč.9.)

15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući
bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van
radi obavljanja nužde i zadovoljenja ostalih
dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.st.2.)

8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za
motorno prijevozno sredstvo koje je u
pokretu (čl.3.st.3.toč.2.)

16. ne prijavi predstavniku stanara u
stambenoj zgadi u kojoj obitava posjed
pasa (čl.5.st.1.)

9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno
držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez
omogućavanja slobodnog kretanja izvan
tog prostora(čl.3.st.3.toč.3.)

17. kao predstavnik stanara ne javi broj i
spol pasa i mačaka za svaku stambenu
jedinicu komunalnom redarstvu (čl.5.st.2.)

10. 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. Posjednik će se
kazniti ukoliko se ne drži propisanih pravila
o vezanju psa. (čl.3.st.3.toč.4.)

18. ne prijavi broj i spol mačaka o kojima
skrbi mjesnom odboru (čl.6.st.1.)
19. ne prijavi udomljenje ili kupnju psa ili
mačke u roku od 10 dana (čl.6.st.2.)
20. psa izvodi na javne površine gdje je to
ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko
pas nije označen mikročipom, na povodcu
i pod nadzorom posjednika (čl.5.)
21. 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

11. trajno drži kućnih ljubimaca 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(čl.3.st.3.toč.5.)
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sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja
vlasnika i dozvole korisnika prostora.( čl.8.)

moraju udovoljavati trgovine kućnim
ljubimcima, veleprodaje i prodaje na
izložbama. (čl. 28.)

22. omogući kućnom ljubimcu da
samostalno šeće javnim površinama bez
njegove prisutnosti i nadzora (čl.9.)

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

23. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu
površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne
očistiti javnu površinu koju njegov kućni
ljubimac onečisti (čl.10.)

Opasne i potencijalno opasne životinjeske
vrste
Članak 34.
(1) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih
vrsta (Prilog 2.), a koji pripadaju zaštićenim
vrstama te koji su do dana stupanja na
snagu ove odluke evidentirani u tijelu
nadležnom za zaštitu prirode, posjednik
može nastaviti držati do njihovog uginuća.

24. vlasnik opasnog psa ne drži u
zatvorenom prostoru iz kojeg ne može
pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi
takav pas nisu zaključana (čl.14.)
25. na ulazu u prostor u kojem se nalazi
opasan pas nije vidljivo istaknuto
upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl.15.)

(2) Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu
opasnih i potencijalno opasnih životinjskih
vrsta, a koji ne pripadaju zaštićenim
vrstama i koje se u roku od 90 dana od
dana stupanja na snagu ove odluke prijavi,
radi evidentiranja gradskom upravnom
tijelu nadležnom za zaštitu životinja,
posjednik može nastaviti držati do
njihovog uginuća.

26. izvodi opasnog psa na javne površine
bez brnjice i na povodca. (čl.16.)
27. ne drži pod kontrolom razmnožavanje
kućnih ljubimaca i ne spriječi svako
neregistrirano razmnožavanje. (čl.19.)
28. ne provede mjeru trajne sterilizacije
psa odnosno mačke po naredbi
komunalnog redara (čl.20.)

Članak 35.

29. način, izgled i uvjeti postavljanja
hranilišta nisu u skladu s pravilnikom što
ga donosi Načelnik. (čl.21.st.5.)

Ova odluka stupa na snagu osam dana od
dana objave, i bit će objavljena u
Službenom glasniku Općine Selca.

30. koristiti životinje za sakupljanje
donacija, prošnju te izlagati ih na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i slično,
kao u zabavne ili druge svrhe bez
suglasnosti nadležnog tijela jedinica
lokalne samouprave po ispunjenju uvjeta
propisnih aktom Općine. (čl.27.)

Klasa: 021-05/18-01/0004
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca,16. svibnja 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marčelo Štambuk, dr.med., v.r.

31. prodaje kućne ljubimce na javnim
površinama, sajmovima, tržnicama i svim
drugim prostorima koji ne zadovoljavaju
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca
sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu
19
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Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne Novine“, broj 10/ 97,107/07 i
94/13. ), članka 32. Statuta Općine Selca
(„Službeni glasnik Općine Selca“, broj
03/13 ), Odluke o mjerilima i kriterijima za
izdvajanje sredstava za potrebe javnih
potreba u području predškolskog odgoja i
naobrazbe u jedinicama lokalne uprave i
samouprave
na području Splitskodalmatinske županije, Općinsko vijeće
Općine Selca na svojoj 5. sjednici održanoj
dana 16. svibnja 2018. godine donijelo je

Na temelju članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima (Narodne novine 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 ,
141/06,146/08,38/09,153/09,143/12
i
152/14), i članka 32. Statuta Općine Selca
(Službeni glasnik Općine Selca 03/2013),
Općinsko vijeće Općine Selca, na 5.
sjednici održanoj dana 16. svibnja
2018.godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o sklapanju ugovora o zamjeni nekretnina
(nagodbi)

Odluku o izmjenama Odluke
o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga
Dječjeg vrtića “Selca” u Selcima

1. Općina Selca iskazuje interes za
realizaciju
zamjene
nekretnina
s
Jeroslavom Pivčević iz Povalja, OIB
56168857207, o čemu će biti sklopljen
ugovor o zamjeni, kojom zamjenom će:

Članak 1.
U članku 4. Odluke o mjerilima za
utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića
„Selca“ („Službeni glasnik Općine Selca“,
broj 1/2014) umjesto 270,00 kn, treba
stajati 320,00 kn.

A) Općina Selca steći u vlasništvo
dio čest. zem. 2916/3 k.o. Selca koje se
nalazi u poslovnoj zoni Konopice, a prema
Urbanističkom planu predstavlja javni put
(površine 705 m²).

Iza prvog stavka u članku 4. dodaje se novi
stavak koji glasi:
„Cijena cjelodnevnog (desetosatnog)
boravka iznosi 680,00 kuna.“
Općina Selca sufinancira cijenu toplog
obroka za polaznike vrtića u ukupnom
iznosu od 50%.

B) Jeroslava Pivčević će steći u
vlasništvo dio čest. zem. 2916/1 k.o. Selca
koje se nalazi u poslovnoj zoni Konopice i
graniči s čest. zem. 2916/3 k.o. Selca (
površine 705 m²).

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Selca“, a primjenjivat će se od 1.
rujna 2018. godine.

2. Točne brojčane oznake i
površina novoformiranih zemljišnih čestica
iz alineje A) i B) prethodne točke
definirane su parcelacijskim elaboratom
koji je izrađen od strane ovlaštenog
inženjera geodezije Krunoslava Ćalete
(Leno d.o.o. Split).

Klasa: 601-01/18-01/0007
Urbroj: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 16. svibnja 2018. godine

Na
temelju
parcelacijskog
elaborata iz prethodnog stavka ove točke
Općina Selca i Jeroslava Pivčević. izvršit će
zamjenu zemljišta, koje se nalazi u
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poslovnoj zoni Konopice, sukladno
utvrđivanju početne cijene građevinskog
zemljišta utvrđene od strane ovlaštenog
sudskog vještaka.
3. Ovlašćuje se Općinski načelnik
da sklopi Ugovor o zamjeni nekretnina
sukladno donesenom Zaključku Općinskog
vijeća.
4. Ovaj će zaključak biti objavljen u
Službenom glasniku Općine Selca.
KLASA: 943-01/18-01/00
URBROJ: 2104/07-01-01/18-01
Selca, 16. svibnja 2018. godine
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
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Izdavač: Općina Selca ; Splitsko- dalmatinska županija; Trg S. Radića 5 – 21425 Selca
Telefon 021/622-663 – Fax. 021/600-270
Glavni i odgovorni urednik: Ivan Marijančević * Tisak: Općina Selca
info@selca.hr www.selca.hr
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