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Na temelju članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama 
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine„ broj 28/10) i članka 30. 
Statuta Općine Brela (“Glasnik – službeno glasilo 
Općine Brela” broj 02/22), na prijedlog Općinskog 
načelnika Općine Brela, Općinsko vijeće Općine 
Brela na svojoj sjednici, održanoj dana 17. lipnja 
2022. godine donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Brela

Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se koeficijenti 

za obračun plaće službenika i namještenika u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brela.

Plaću službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Brela čini umnožak 
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na 
koje je službenik odnosno namještenik raspoređen 
i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za 
svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 2.
Koeficijenti  iz članka 1. ove Odluke utvrđuju 

se sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji 
radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine„ broj 74/10 i 125/14) za svako pojedino 
radno mjesto i iznose kako slijedi:

RED. 
BR.

POTKATEGORIJA 
RADNOG MJESTA

RAZINA 
RADNOG 
MJESTA

NAZIV RADNOG MJESTA KLASIF.
RANG

KOEF-
ICIJENT

1 2 3 4 5 6
Radna mjesta I. kategorije
GLAVNI RUKOVODITELJ         

1. 1 PROČELNIK JUO 1 1,16
Radna mjesta II. kategorije
VIŠI STRUČNI SURADNIK

2. 6 VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE 
DJELATNOSTI, IMOVINSKO-PRAVNE I 
KOMUNALNE POSLOVE

6 1,02

Radna mjesta III. kategorije
STRUČNI SURADNIK

3. 8 STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO 
UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU 
OKOLIŠA

8 0,94

4. 8 STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKO-
FINANCIJSKE POSLOVE

8 0,90

REFERENT
5. REFERENT ZA UPRAVNO-

ADMINISTRATIVNE POSLOVE
11 0,89

6. ADMINISTRATIVNI TAJNIK 11 0,80
7. RAČUNOVODSTVENI REFERENT 11 0,78
8. REFERENT-PROMETNI REDAR 11 0,72
9. REFERENT-KOMUNALNI  REDAR 11 0,65

Radna mjesta IV. kategorije
NAMJEŠTENICI II. POTKATEGORIJE

10. 2 SPREMAČICA 13 0,50
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Članak 3.
Osnovica za obračun plaće utvrđuje se posebnom 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se 
određuje osnovica za obračun plaće državnih 
službenika i namještenika.

Članak 4.
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove 

Odluke osobe ovlaštene za donošenje rješenja o 
pravima i obvezama službenika i namještenika 
donijet će se pojedinačna rješenja o plaći službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Brela.

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju 

važiti odredbe Odluke o koeficijentima za obračun 
plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Brela („Glasnik-službeno 
glasilo Općine Brela br. 9/19) i Odluke o izmjeni 
Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 
i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Brela („Glasnik-službeno glasilo Općine 
Brela br. 7/20).

Članak 6.
Ova Odluka objavit će se u „Glasniku-službenom 

glasilu Općine Brela“ a stupa na snagu osam dana 
od dana objave.

Klasa: 024-02-01/22-01/213
Ur.broj: 2181-19-02/22-01/1
Brela,17. lipnja 2022. godine
       
                                          Predsjednik Općinskog vijeća
            Toni Škrabić

Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara 
(NN broj 92/10), članka 19., stavak 1., podstavak11., 
Zakona o laokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (NN broj 33/01-vjerodostojno 
tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 
i 144/12) te članka 30. Statuta Općine Brela 
(„Glasnik-službeno glasilo Općine Brela“, broj 
2/2022, Općinsko vijeće Općine Brela na sjednici 
održanoj 17. lipnja 2022.g., donijelo je 

O D L U K U
o prihvaćanju Procjene ugroženosti od 

požara 
i tehnoloških eksplozija na području Općine 

Brela

Članak 1. 
Prihvaća se Procjena ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija na području Općine Brela, 
izrađena od strane ovlaštene tvrtke ZAST d.o.o 
Split, prosinac 2021.

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Glasniku-službenom glasilu Općine Brela“.

Klasa:024-02-01/22-01/214
Urbroj:2181-19-02/22-01/1
Brela, 17. lipnja 2022.
                                                                                                            
                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                       Toni Škrabić

Povodom rasprave o zahtjevu Monja Ann Mandich 
u svezi uklanjanja stepenice napravljene na čest.
zem. 7701 k.o. Brela, a temeljem članka 30. Statuta 
Općine Brela („Glasnik-službeno glasilo Općine 
Brela“ broj 2/2022), Općinsko vijeće Općine Brela 
na 4. sjednici održanoj 17. lipnja 2022. godine, 
donijelo je

ZAKLJUČAK
o uklanjanju protupravno postavljene 

stepenice u ulici Stjepana Radića

Članak 1.
Nalaže se komunalnom redarstvu Općine Brela 

da ukloni protupravno postavljenu stepenicu u ulici 
Stjepana Radića na čest.zem. 7701 k.o. Brela kako 
bi se omogućio nesmetan prilaz kućnom broju 103.

Članak 2.
Zaključak će se objaviti u „Glasniku-službenom 

glasilu Općine Brela“.

Klasa:023-05/22-01/204
Urbroj:2181-19-02-22-2
Brela, 17. lipnja 2022.
    
                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                    Toni Škrabić



Na temelju članka 20. Zakona o upravljanju 
državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 
52/18), članka 30. Statuta Općine Brela (»Glasnik-
službeno glasilo Općine Brela«, broj 2/22) i 
Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Brela za razdoblje od 2019. do 2025. godine 
(»Glasnik-službeno glasilo Općine Brela «, broj 
7/20), Općinsko vijeće Općine Brela na 4. sjednici 
održanoj dana 17. lipnja 2022. godine, donosi

ODLUKU 
O USVAJANJU IZVJEŠĆA O PROVEDBI 

PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM 
U VLASNIŠTVU OPĆINE BRELA ZA 

2020. GODINU

I.
Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi 

Godišnjeg plana upravljanja imovinom za 2020. 
godinu. kojeg sukladno Zakonu o upravljanju 
državnom imovinom (»Narodne novine« broj, 
52/18), načelnik Općine Brela jednom godišnje 
podnosi Općinskom vijeću do 30. rujna tekuće 
godine za prethodnu godinu. 

II.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom 

za 2020. godinu predstavlja dokument u kojem se 
opisuje realizacija elemenata strateškog planiranja 
postavljenih u Strategiji upravljanja imovinom 
Općine Brela za razdoblje od 2019. do 2025. 
godine (»Glasnik-službeno glasilo Općine Brela «, 
broj 7/20), i Planu upravljanja imovinom za 2020 
godinu. (»Glasnik-službeno glasilo Općine Brela «, 
broj 7/20).

III.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u Glasniku-službeno glasilo Općine Brela, 
a objavit će se na službenoj web stranici Općine 
Brela i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA:024-02-01/22-01/216
URBROJ:2181-19-02/22-01/1
Brela, 17. lipnja 2022.

                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                     Toni Škrabić

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju 
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 
52/18), članka 30. Statuta Općine Brela («Glasnik-
službeno glasilo Općine Brela» broj 2/22) i 
Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Brela za razdoblje od 2019. do 2025. godine 
(«Glasnik-službeno glasilo Općine Brela» broj 
7/20), Općinsko vijeće Općine Brela na 4.  sjednici 
održanoj dana 17. lipnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE BRELA ZA 

2021. GODINU

I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brela za 
2021. godinu kojim se određuju: 

•	 kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 
imovinom Općine Brela,
•	 provedbene mjere u svrhu provođenja 
Strategije,
•	 detaljna analiza stanja upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine 
Brela,
•	 godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu Općine Brela.

II.
Zakon o upravljanju državnom imovinom 

(»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje 
donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom 
do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu. 

III.
Načelnik jednom godišnje podnosi Općinskom 

vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana 
upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine 
za prethodnu godinu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u Glasniku-službenom glasilu Općine Brela, 
a objavit će se na službenoj web stranici Općine 
Brela i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine«, broj 25/13 i 85/15).

KLASA:024-02-01/22-01/218
URBROJ:2181-19-02/22-01/1
Brela,  17. lipnja 2022.

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                     Toni Škrabić
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Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju 
državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 
52/18), članka 30. Statuta Općine Brela (»Glasnik-
službeno glasilo Općine Brela«, broj 2/22) i 
Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu 
Općine Brela za razdoblje od 2019. do 2025. godine 
(»Glasnik-službeno glasilo Općine Brela«, broj 
7/20), Općinsko vijeće Općine Brela na 4. sjednici 
održanoj dana 17. lipnja 2022. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA 

UPRAVLJANJA IMOVINOM
U VLASNIŠTVU OPĆINE BRELA ZA 2022. 

GODINU

I.
Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan 

upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Brela za 
2022. godinu kojim se određuju: 

•	kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja 
imovinom Općine Brela,
•	provedbene mjere u svrhu provođenja 
Strategije,
•	detaljna analiza stanja upravljanja 
pojedinim oblicima imovine u vlasništvu 
Općine Brela,
•	godišnji planovi upravljanja pojedinim 
oblicima imovine u vlasništvu Općine Brela.

II.
Zakon o upravljanju državnom imovinom 

(»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje 
donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom 
do 30. studenog tekuće godine za sljedeću godinu. 

III.
Načelnik jednom godišnje podnosi Općinskom 

vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana 
upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine 
za prethodnu godinu.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 

objave u Glasniku-službeno glasilo Općine Brela, 
a objavit će se na službenoj web stranici Općine 
Brela i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama 
Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne 
novine«, broj 25/13 i 85/15).

KLASA:024-02-01/22-01/220
URBROJ:2181-19-02/22-01/1
Brela, 17. lipnja 2022.

                                        Predsjednik Općinskog vijeća
                                                     Toni Škrabić

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju 
sukoba interesa (Narodne novine broj 143/21) i 
članka 30. Statuta Općine Brela („Glasnik-službeno 
glasilo Općine Brela“ broj 2/22), Općinsko vijeće 
Općine Brela  na 4. sjednici održanoj 17. lipnja 
2022. godine, donosi

ETIČKI KODEKS NOSITELJA 
POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI 

BRELA
ili

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRELA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje 
sukoba interesa između privatnog i javnog interesa 
u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća 
i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način 
praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja 
odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga 
pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Članak 2.
Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, 

objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u 
obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 
članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje  
etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju 
na temeljnim društvenim vrijednostima i široko 
prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja 
građana  u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene 
razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa 
i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, 
s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, 
nepristranost, objektivnost i odgovornost u 
obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i 
članova radnih tijela Općinskog vijeća. 
 

Članak 3.
Odredbe ovog Etičkog kodeksa ponašanja 

članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela 
Općinskog vijeća odnose se i na načelnika (u 
daljnjem tekstu: nositelj političkih dužnosti).

Odredbe ovog Etičkog kodeksa iz glave II. 
Temeljna načelna djelovanja članka 5. točke 
3.,4.,9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje 
je predsjednik Općinskog vijeća pozvao na sjednicu 
Općinskog vijeća.

Članak 4.
U ovome Etičkom kodeksu pojedini pojmovi 

imaju sljedeće značenje:
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1.  diskriminacija je svako postupanje kojim 
se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi 
mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge 
osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, 
nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog 
opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkoga ili 
drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih 
obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog 
položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci 
ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao 
i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili 
dužnosnikom Općine Brela

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni 
drug nositelja političke dužnosti, životni partner 
i neformalni životni partner, njegovi srodnici po 
krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i 
posvojenik te ostale osobe koje se prema drugim 
osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati 
interesno povezanima s nositeljem političke 
dužnosti

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj 
nabavi, kupoprodaji,  pravo služnosti, zakup, najam, 
koncesije i koncesijska odobrenja, potpore za 
zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije 
učenicima i studentima, sufinanciranje prava iz 
programa javnih potreba  i druge potpore koje se 
isplaćuje iz proračuna Općina

3. potencijalni sukob interesa je situacija kada 
privatni interes nositelja političkih dužnosti može 
utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti 
u obavljanju njegove dužnosti

4. stvarni sukob interesa je situacija kada 
je privatni interes nositelja političkih dužnosti 
utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao 
na nepristranost nositelja političke dužnosti u 
obavljanju njegove dužnosti

4.  uznemiravanje je svako neprimjereno 
ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja 
stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, 
ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, 
neverbalni ili tjelesni te stvaranje ili pridonošenje 
stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili 
drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, 
vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja 
je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili 
ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Izrazi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, 
a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški 
i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA
Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti moraju se u 
obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih 
temeljnih načela:

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti 

očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje 
političkih dužnosti i institucije općinske vlasti u 
kojima djeluju

3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, 
zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane 
uznemiravanja

4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u 
kojoj postoji mogućnost sukoba interesa

5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja 
dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane 
osobe, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u 
obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili 
primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine 
stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih 
ovlasti

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih 
pitanja

7.  javnosti rada i dostupnosti građanima
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji 

imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne 
diskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad 
tijela općinske vlasti

9. zabrane svjesnog iznošenja neistina
10. iznošenja službenih stavova u skladu s 

ovlastima
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su 

izabrani, odnosno imenovani
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u 

čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih 
izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na 
druge načine

14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma 
te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu 
uvredljivog govora;

15.  odnosa prema službenicima i namještenicima 
upravnih odjela Općine koji se temelji na propisanim 
pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, 
isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska 
na upravu koji se u demokratskim društvima smatra 
neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za 
protupropisna postupanja, najava smjena slijedom 
promjene vlasti i slično)

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima 
i namještenicima, što uključuje pribavljanje 
službenih informacija ili obavljanje službenih 
poslova, putem njihovih pretpostavljenih

17. osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.
Od nositelja političkih dužnosti se očekuje 

poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču 
njihovih obveza kao nositelja političkih dužnosti.
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Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da 
odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje 
proizlaze iz političke dužnosti koju obavljaju.

Članak 7.
Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem 

nositelja političkih dužnosti koje je u vezi s 
obnašanjem javne dužnosti.

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA 
POLITIČKIH DUŽNOSTI

Članak 8.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je 

tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi 
predlaganja donošenja odluke na Općinskom vijeću 
ili za glasovanje o odluci na sjednici Općinskog 
vijeća ili sjednici radnog tijela Općinskog vijeća.

Članak 9.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je 

ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti 
pred zakonom.

Članak 10.
Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno 

je utjecati na donošenje odluke radnog tijela 
Općinskog vijeća ili odluke Općinskog vijeća radi 
osobnog probitka ili probitka povezane osobe. 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU
Članak 11.

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se 
od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na 
njegov poslovni interes ili poslovni interes s njim 
povezane osobe.

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE 
ETIČKOG KODEKSA

Članak 12.
Primjenu Etičkog kodeksa prate Etički odbor i 

Vijeće časti.
Etički odbor čine predsjednik i dva člana, a Vijeće 
časti predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Etičkog odbora i Vijeće 
časti imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Mandat 
predsjednika i članova Etičkog odbora i Vijeća časti 
traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.

Članak 13.
Predsjednik Etičkoga odbora imenuje se iz 

reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 
zajednici. Predsjednik Etičkoga odbora ne može biti 
nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, 
odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u 
Općinskom vijeću.

Članovi Etičkoga odbora imenuju se iz reda 
vijećnika Općinskog vijeća, jedan član iz vlasti i 
jedan iz oporbe.

Članak 14.
Predsjednik i članovi Vijeća časti imenuje se iz 

reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj 
zajednici. 

Predsjednik Vijeća časti i članovi ne mogu biti 
nositelji političke dužnosti, niti članovi političke 
stranke, odnosno kandidati nezavisne liste 
zastupljene u Općinskom vijeću. 

Članak 15.
Etički odbor pokreće postupak na vlastitu 

inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, 
člana radnog tijela Općinskog vijeća, radnog tijela 
Općinskog vijeća, načelnika i zamjenika načelnika 
(ako postoji), službenika upravnog tijela Općine  ili 
po prijavi građana.

Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, 
ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se 
prijavljuje za povredu odredaba Etičkog kodeksa 
uz navođenje odredbe Etičkog kodeksa koja je 
povrijeđena. Etički odbor ne postupa po anonimnim 
prijavama.

Etički odbor može od podnositelj prijave zatražiti 
dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i 
očitovanja.

Članak 16.
Etički odbor obavještava nositelja političke 

dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i 
poziva ga da u roku od 15 dana od dana primitka 
obavijesti Etičkog odbora dostavi pisano očitovanja 
o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi.

Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano 
očitovanje Etički odbor nastavlja s vođenjem 
postupka po prijavi.

Etički odbor donosi odluke na sjednici većinom 
glasova.

Članak 17.
Etički odbor u roku od 60 dana od zaprimanja 

prijave predlaže Općinskom vijeću donošenje 
odluke po zaprimljenoj prijavi.
Ako je prijava podnesena protiv člana Etičkog 
odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i 
u odlučivanju.

Članak 18.
Za povredu odredba Etičkog kodeksa Općinsko 

vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili 
preporuku nositelju političke dužnosti za otklanjanje 
uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za 
usklađivanje načina djelovanja nositelja političke 
dužnosti s odredbama Etičkog kodeksa.

Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke 
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dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka 
odluke podnijeti prigovor Vijeću časti.

Članak 19.
Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom 

glasova svih članova u roku od 15 dana od dana 
podnesenog prigovora.

Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi 
odluku Općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i 
preinačiti ili poništiti odluku Općinskog vijeća.

Članak 20.
Na način rada Etičkog odbora i Vijeća časti 

primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu 
rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Brela.

Predsjednik i članovi Etičkog odbora i Vijeća 
časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga 
primanja sukladno Odluci o naknadi i drugim 
primanjima članova Općinskog vijeća i radnih tijela 
Općinskog vijeća.

Članak 21.
Odluke Etičkog odbora i Vijeća časti objavljuju 

se u Službenom glasniku Općine Brela i na mrežnoj 
stranici Općine Brela.  

VI.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana 

nakon objave u „Glasniku-Službenom glasniku 
Općine Brela“.

KLASA:024-02-01/22-01/221
URBROJ:2181-19-02/22-01/1
Brela, 17. lipnja 2022.

                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                     Toni Škrabić

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. 
stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti 
životinja (Narodne novine 102/17 i 32/19)) i članka 
30. Statuta Općine Brela („Glasnik-službeno glasilo 
Općine Brela“ br. 2/22), Općinsko vijeće Općine 
Brela na  4. sjednici, održanoj dana 17. lipnja 2022. 
godine

ODLUKU O UVJETIMA I NAČINU 
DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I 

NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM 

I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE 
DIVLJIM ŽIVOTINJAMA

1. OPĆE ODREDBE
Predmet odluke

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 Brela

Pojmovi
Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće 
značenje:

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,

3. napuštena životinja je životinja koju je 
vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je 
napustio zbog više sile kao što su 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  odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

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

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,

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,

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

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

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH 
LJUBIMACA
Opći uvjeti držanja kućnih ljubimaca

Članak 3.
(1) Posjednik je dužan
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1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu 
s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim 
Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom općine,

2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj 
veličini i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih 
nepovoljnih uvjeta za obitavanje,

3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću 
nastambu u skladu s važećim zakonskim propisima,

4. označiti mikročipom pse i vakcinirati protiv 
bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,

5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim 
površinama bez nadzora,

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,

8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i 
pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj 
pitkoj vodi,

9. redovito čistiti i održavati urednim prostor u 
kojem borave kućni ljubimci.

(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.
(3) Zabranjeno je
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih 

sredstava na životinje,
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,

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,

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. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno 
opasne životinjske vrste.

(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.
 (5) Općina Brela kontrolira obvezu označavanja 

pasa mikročipom, odnosno provjerava jesu li svi 
psi označeni mikročipom i to putem komunalnog 
redara.

Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim 
zgradama i obiteljskim kućama

Članak 4.
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.

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

Članak 5.
Posjednici kućnih ljubimaca u stambenim 

zgradama dužni su prijaviti broj i spol pasa i mačaka 
o kojima skrbe predstavniku stanara.

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.

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

Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne 
površine

Članak 6.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su 

označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom 
posjednika.

Članak 7.
Psi se mogu kretati bez povodca, uz nadzor 

posjednika, na javnim površinama isključivo izvan 
naselja.

Članak 8.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u 

prostorima i prostorijama javne namjene uz 
dopuštenje vlasnika, odnosno korisnika prostora, 
osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.

Članak 9.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno 

ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim 
igralištima, cvjetnjacima, plažama, travnjacima, 
neograđenim športskim terenima,  grobljima, 
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javnim okupljalištima, neograđenim dvorištima 
škole i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji 
opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske 
sigurnosti i zdravlja ljudi te na ostalim javnim 
površinama označenima znakom s prekriženim 
likom psa: „zabranjeno dovođenje pasa”.

Članak 10.
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 11.
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.

Članak 12.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo 

javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene 
posebnom gradskom odlukom.

Članak 13.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove 

odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za 
pomoć osobama s invaliditetom.

Postupanje s opasnim psima
Članak 14.

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

Članak 15.
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.

Članak 16.
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas 

mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN 
PAS«.

Članak 17.
Izvođenje opasnog psa na javne površine 

dopušteno je jedino s brnjicom i na povodcu, od 
strane vlasnika i u skladu s komunalnim odredbama 
o uvjetima i načinu držanja pasa.

Članak 18.
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.

Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu 

dokumentaciju, komunalni redar sastavlja službeni 
zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku 
inspekciju za daljnje postupanje.

Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
Članak 19.

Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji 
ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o 
registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo.

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

Držanje mačaka
Članak 20.

Preporuča se označavanje mačaka mikročipom.
Mačke za koje nije moguće utvrditi vlasnika i 

koje se zateknu na javnim površinama Općine, biti 
će smatrane napuštenim-izgubljenim životinjama te 
mogu biti smještene u sklonište, trajno sterilizirane 
i označene.

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.

Vlasnici mačaka moraju kontrolirati svoje 
ljubimce da se ne zateknu na plažama, šetnicama, 
cvjetnjacima, travnjacima, grobljima, javnim 
okupljalištima, dječjim igralištima i sl. 

Vlasnici su dužni na svom posjedu imati WC za 
mačke, te ih redovito prazniti i čistiti.

Članak 21.
Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje 

hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).
Hranilišta se postavljaju nakon provedenog 

javnog poziva udrugama za zaštitu životinja za 
podnošenje zahtjeva za postavljanje hranilišta koji 
raspisuje načelnik Općine Brela (u daljnjem tekstu: 
načelnik).

Postavljanje hranilišta odobrava načelnik na 
prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Brela.

U slučaju da Jedinstveni upravni odjel izda 
negativno mišljenje za traženu lokaciju hranilišta, 
obvezno je predložiti najbližu moguću alternativnu 
lokaciju za hranilište.

Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta 
propisat će se pravilnikom što ga donosi načelnik.

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 
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o veterinarskoj djelatnosti.
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 Općine 
Brela.

III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I 
NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim životinjama

Članak 22.
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.

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.

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

Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 23.

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.

Kontakt informacije skloništa s kojim ima 
potpisan ugovor objavljen je na službenim 
Internetskim stranicama Općine Brela.

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 vlasnik te 
se životinja odmah može vratiti vlasniku, osim ako 
vlasnik odmah ne može doći po životinju.

Sve troškove skloništa za primljenu životinju 
financira jedinica lokalne samouprave.

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.

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

Članak 24.

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.

V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Poticanje zaštite životinja

Članak 25.
Općina Brela će prema obvezi utvrđenoj Zakonom 
o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih 
sugrađana, posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.

Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 26.

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.

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

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

Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 27.

Korištenje životinja pri snimanju filmova i 
televizijskih emisija te za izložbe, smotre, natjecanja 
životinja, predstave i u druge svrhe s ciljem 
predstavljanja životinja može se obavljati nakon što 
nadležni veterinarski inspektor izda suglasnost.

Članak 28.
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.

VI. NADZOR
Ovlasti komunalnog redara

Članak 29.
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.

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

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, 
komunalni redar ima pravo i obvezu:

1. pregledati isprave na temelju kojih se može 
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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. 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

10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne 
osobe

11. narediti fizičkim i pravnim osobama 
otklanjanja prekršaja

12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom 
nadzora.

O postupanju koje je protivno odredbama ove 
Odluke u svakom pojedinačnom slučaju komunalni 
redar dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.

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.

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. 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)

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

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 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

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

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

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

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

10. posjednik životinju koristi za predstavljanje 
te u zabavne ili druge svrhe.

Komunalni redar dužan je obavijestiti policiju 
i/ili državno odvjetništvo kada uoči situaciju koja 
upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.

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.

Žalba protiv rješenja komunalnog redara
Članak 30.

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. NOVČANE KAZNE
Članak 31.

Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, 
prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 kuna 
do 2.000,00 kuna ako:

1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje 
u skladu s njihovim potrebama, a minimalno 
predviđenim Zakonom o zaštiti životinja i Odlukom 
Općine (čl.3.st.1.toč.1.)

2. psu nije osigurao prostor koji odgovara 
njihovoj veličini te ga nije zaštito od vremenskih 
neprilika i drugih nepovoljnih uvjeta obitavanja 
(čl.3.st.1.toč.2.)

3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću 
nastambu u skladu s važećim zakonskim propisima 
(čl.3.st.1.toč.3.)

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

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.3.st.1.toč.9.)

8. 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.)

9. trajno drži kućne ljubimce 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.)

10. 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.)

11. 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.)

12. 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.6.)

13. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno 
ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, 
plažama, travnjacima, grobljima, neograđenim 
sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i 
vrtića, javnim okupljalištima te na drugim mjestima 
gdje postoji opasnost ugrožavanja zdravstveno-
higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja 
vlasnika i dozvole korisnika prostora.( čl.9.)

14. omogući kućnom ljubimcu da samostalno 
šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i 
nadzora (čl.10.)

15. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu 
površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti 
javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti  
i ne odloži izmet u za to posrtavljene spremnike na 
javnoj površini (čl.11.)

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

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.

Sredstva naplaćena u skladu sa ovom Odlukom 
za predviđene prekršaje prihod su Općine Brela.

Članak 32.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Glasniku-službenom glasilu Općine 
Brela“. 

Klasa:024-02-01/22-01/215
Urbroj:2181-19-02/22-01/1
Brela, 17. lipnja 2022.

                                          Predsjednik Općinskog vijeća
                                                     Toni Škrabić
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