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Na temelju članka 17. stavak 8. Zakona o veterinarstvu (NN br. 70/97 i 105/01),
članka 42. Zakona o dobrobiti životinja (NN br. 19/99) i članka 31. Statuta Općine Krapinske
Toplice (Sl.gl. KZŽ br. 16/01 i 12/02) Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 24.
sjednici održanoj 30. rujna 2003.g. donijelo je

ODLUKU
o uvjetima držanja pasa, načinu postupanja s neupisanim psima,
te s napuštenim i izgubljenim životinjama

I OPĆE ODREDBE
Članak 1
Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa, načinu postupanja s
neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Krapinske
Toplice.
Članak 2
Odredbe ove Odluke ne odnose se na službene pse Hrvatske vojske i Ministarstva
unutarnjih poslova.
II DRŽANJE PASA
Članak 3
Na području Općine Krapinske Toplice pse mogu držati fizičke i pravne osobe (u
daljnjem tekstu: posjednik psa) pod uvjetima propisanim ovom Odlukom.
Članak 4
Prema namjeni za koju se upotrebljavaju psi se razvrstavaju na:
1. pse čuvare koji služe za čuvanje stambenih i gospodarskih objekata, poslovnih zgrada
i skladišta te druge imovine,
2. lovačke pse koji služe za lov što se dokazuje pismenim dokumentom o članstvu
Kinološkog saveza Hrvatske pasmine psa i potvrdom lovne udruge o članstvu vlasnika
psa,

VI ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 27
Nadzor nad provoñenjem odredaba ove Odluke obavlja veterinarska inspekcija
Krapinsko-zagorske županije.
Nadzor nad provoñenjem odredaba ove Odluke koje se odnose na zaštitu čovjekova
okoliša vrši komunalni redar Općine Krapinske Toplice.
Članak 28
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o držanju, registraciji i
postupanju s neregistriranim psima i psima i mačkama lutalicama (Sl.gl. KZŽ br. 14/95).
Članak 29
Ova Odluka stupa na snagu osnog dana po objavi u «Službenom glasniku» Krapinskozagorske županije.
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