
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 

19/13, 37/15. i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik 

Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 3/18)  Općinsko vijeće Općine Koprivnički 

Ivanec na 32. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. donijelo je 

 

 

 

ODLUKU  

o subvencioniranju udomljavanja napuštenih pasa s podruĉja Općine Koprivniĉki 

Ivanec 

 

 

I. 

 Ovom Odlukom o subvencioniranju udomljavanja napuštenih pasa s područja Općine 

Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se uvjeti ostvarivanja prava na 

subvencioniranje udomljavanja napuštenih pasa koji su pronađeni na području Općine 

Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Općina), a nalaze se na smještaju u Skloništu za 

životinje „Ottova kućica“ u Peterancu.  

 

II. 

            Općina subvencionira udomljavanje pasa iz točke I. ove Odluke u iznosu od 1.000,00 

kuna po udomljenom psu. Fizička osoba može ostvariti jednu subvenciju tokom jedne 

kalendarske godine. 

 

III. 

 Financijska sredstva iz točke II. ovog Odluka, osigurat će su u Proračunu Općine 

Koprivnički Ivanec za 2020. godinu i projekcije Proračuna za 2021. i 2022. godinu. 

 

 

IV. 

Uvjeti za ostvarivanje prava iz točke II. ove Odluke su da udomitelj zaključi ugovor o 

udomljavanju napuštenog psa koji je pronađen na području Općine sa skloništem za životinje 

„Ottova kućica“ i da ima potrebne uvjete za udomljavanje i držanje psa sukladno Zakonu o 

zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17. i 32/19).  

 

 

V. 

 Subvencioniranje udomljavanja pasa iz točke I. ove Odluke, koje će biti obavljano po 

uvjetima utvrđenim u točki IV. ove Odluke, detaljnije će se regulirati ugovorom između 

Općine i  udomitelja.  

 

VI. 

Za provedbu i nadzor provedbe ove Odluke nadležan je komunalni redar. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                VII. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se na oglasnoj 

ploči i mrežnim stanicama Općine. 

 

  

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KOPRIVNIĈKI IVANEC 

 

 

KLASA: 363-01/19-01/52 

URBROJ: 2137/09-19-1 

Koprivniĉki Ivanec, 19. prosinca 2019. 

        

 

         PREDSJEDNIK: 

   Mihael Sremec, dipl. oec. 


