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1.
Na temelju odredbi članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.
26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11,144/12,94/13, 153/13 i 147/14 ),
Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 12. sjednici održanoj dana, 8. lipnja 2015. 2015.
godine, donijelo je
O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAM
ODLUKE O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE SMOKVICA
Članak 1.
Ovom se Odlukom mijenja i dopunjuje Odluka o komunalnom redu na području
Općine Smokvica („Službeni glasnik Općine Smokvica“ br. 7/98, 11/06) , u daljem tekstu:
Odluka.
Članak 2.
Članak 80. Odluke mijenja se i glasi:
„Na području naselja Smokvica mogu se držati sve domaće životinje (goveda, konji,
magarci, psi, mačke, perad i ostalo) pod uvjetom da njihovo držanje ispunjava higijensko
sanitarne uvjete.
Perad iz stavka 1. Ovoga članka, pored ispunjavanja higijensko sanitarnih uvjeta mora
biti smještena isključivo u potpuno zatvorenom prostoru i na udaljenosti ne manjoj od 10
metara u odnosu na među susjedne čestice stambene zgrade (kada je vlasnik fizička osoba),
odnosno 20 metara kada je vlasnik ili korisnik susjedne čestice zgrade institucija javne
namjene u kojoj dnevno boravi veći broj ljudi (objekti upravne, školske, predškolske, vjerske,
kulturne, športske, trgovačke, zdravstvene, turističko-ugostiteljske i slične namjene, uređene
javne plaže, i slično).
U slučaju da nije ispunjen uvjet međusobne udaljenosti iz prethodnoga stavka potrebna je i suglasnost vlasnika odnosno korisnika susjednih zgrada.
U slučaju da izostane suglasnost iz prethodnoga stavka konačnu odluku donosi
komunalni redar po pribavljenom mišljenju institucija iz stavka 6. Ove Odluke.
Komunalni redar po prijavi ili po službenoj dužnosti kontrolira načine držanja
domaćih životinja iz stavka 2. ovoga članka te je ovlašten zabraniti njihovo držanje ukoliko je
ono u protivnosti s ovom Odlukom tj. ukoliko ne postoje higijensko sanitarni uvjeti za držanje
tih životinja, a način držanja je suprotan propisima o zaštiti čovjekova okoliša ili pak nanose
štetu ili neposredno smetaju okolnim stanarima ili korisnicima objekata javne namjene iz
prethodnoga stavka. Ukoliko se vlasnik životinja ogluši na upozorenje, Komunalni redar će
izdati rješenje o zabrani držanja domaćih životinja.
Prije donošenja rješenja iz prethodnoga stavka ovoga članka Komunalni redar će
zatražiti mišljenje Sanitarne inspekcije, Inspekcije zaštite okoliša i Veterinarske inspekcije.
Općinsko vijeće će naknadno potanje propisati uvjete držanja i ostalih domaćih
životinja iz stavka 1. Ove Odluke“.
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Općine Smokvica“.
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