
Na temelju članka 31.Statuta Općine Muć(Službeni glasnik općine Muć,broj:3/09),a u svezi 

Zakona o veterinarstvu („Narodne Novine“ br.41/07. I 155/08.-Uredba o izmjeni Zakona o 

veterinarstvu),Općinsko vijeće Općine Muć na 19. sjednici održanoj dana 17. svibnja 

2012.godine,donosi: 

 

ODLUKU 

o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja 

 

I .OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i način držanja domaćih životinja na području Općine Muć, a 

kojih su se dužni pridržavati posjednici životinja. 

Domaćim životinjama smatraju se: 

-kopitari (konji, mazge, magarci i mule) 

-papkari (goveda, ovce, koze i svinje) 

-perad (kokoši, pure, guske, patke…) 

-glodavci (kunići …) 

Odlukom nisu obuhvaćeni psi i mačke te napuštene i izgubljene životinje (kućni ljubimci), čije 

će se držanje regulirati posebnom odlukom. 

 

Članak 2. 

     Držanje domaćih životinja podrazumijeva njihov uzgoj, reprodukciju i boravak u 

gospodarskom stočarskim objektima te poljoprivrednom i šumskom zemljištu. 

Članak 3. 

 Posjednik životinja iz članka 1. Ove Odluke (u daljnjem tekstu: posjednik) svaka je pravna i 

fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar izravno odgovorna za zdravlje i dobrobit 

životinja. 

 



 

II. UVJETI DRŽANJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA 

 

Članak 4. 

    Posjednik, domaće životinje može držati na vlastitom zemljištu ili zemljištu za koje ima 

ugovoren neki od oblika zakupničkih odnosa. 

Zemljište na kojem se drže domaće životinje mora biti ograđeno ogradom dovoljne visine i 

čvrstoće da je životinje ne mogu preskočiti samovoljno napustiti. 

 

Članak 5. 

    Na području Općine Muć unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih 

životinja isključivo za vlastite potrebe i to maksimalno: 

-odraslih goveda do 4 grla 

-teladi ili junadi do 5 grla 

-konja, mazgi, magaraca, mula do 2 grla 

-ovaca, koza do 20 grla 

-svinja do 5 grla 

-nojeva do 3 grla 

-peradi do 100 grla 

-kunića do 20 grla 

Uz navedeni broj grla dozvoljeno je držanje i prirodnog podmlatka do odbića, broj grla moguće 

je kombinirati u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu. 

 

Članak 6. 

    Uvjeti, način držanja i broj grla domaćih životinja na području Općine Muć izvan granica 

građevinskog područja naselja određeni su općim odredbama Prostornog plana općine Muć.  

 



Članak 7. 

    Na području Općine Muć unutar građevinskog područja naselja dozvoljeno je držanje domaćih 

životinja i u većem broju grla (kopitara) određenog člankom 5. ove odluke u zdravstveno 

terapijske ili rekreativno sportske svrhe 

Članak 8. 

Domaće životinje mogu boraviti na ispaši na poljoprivrednim i šumskim površinama koje su u 

vlasništvu ili zakupu, te pod nadzorom vlasnika ili posjednika životinje.  

Članak 9. 

Držanje i ispaša domaćih životinja na području Općine Muć zabranjena je na javnim i zelenim 

površinama, u zaštitnom pojasu javnih cesta, na zaštićenom području oko izvorišta pitke vode, u 

pojasu oko groblja, oko objekata javnog sadržaja te objekata u kojima se obavlja ugostiteljska ili 

turistička djelatnost, na udaljenosti manjoj od 50 metara. 

Članak 10. 

    Domaće životinje na području Općine Muć mogu se kretati prometnicama samo pod 

nadzorom vlasnika ili posjednika. 

Za stalno ili povremeno korištenje prometnica u svrhu pristupa na ispašu vlasnik ili posjednik 

domaće životinje dužan je od komunalnog redarstva Općine Muć ishoditi suglasnost najkraćeg 

koridora kojim će se životinje kretati. 

Članak 11. 

 Posjednik domaćih životinja koje su se kretale prometnicama na području Općine Muć dužan je 

očistiti onečišćenje izmetom koje su domaće životinje ostavile na prometnicama. 

Članak 12. 

Domaće životinje treba držati u čvrstim objektima, s uzgojem na stelji (suho izgnjojavanje). 

Gnjojišta za suho izgnjojavanje moraju biti sagrađena od betona i natkrivena tako da se u gnojnu 

jamu ne salijevaju oborinske i površinske vode te moraju biti vodonepropusna, izgrađena iza 

gospodarskog objekta te udaljene: od stambene građevine najmanje 10 m, od stambene 

građevine na susjednom zemljištu najmanje 15 m, od građevine za opskrbu pitkom vodom 

najmanje 20 m. 

Kapacitet gnojišta treba biti toliki da osigurava izgnojavanje za šest mjeseci stajskoga držanja. 

 



Članak 13. 

Nastambe i prostori za držanje domaćih životinja moraju se redovito čistiti, sukladno propisima o 

zaštiti okoliša. 

III. NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA 

Članak 14. 

Nadzor nad provođenjem ove odluke obavlja komunalni redar Općine Muć te sanitarna i 

veterinarska inspekcija prema svojim nadležnostima. 

IV. KAZNENE ODREDBE 

                                                                             Članak 15. 

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, novčanom kaznom od 

2.000,00 kuna fizička osoba obrtnik, a 1.000,00 kuna fizička osoba za učinjeni prekršaj ako 

postupa protivno odredbama članka: 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11. i 12. ove Odluke. 

Članak 16. 

Za prekršaje iz članka 14. ove Odluke, kaznu na licu mjesta počinjenja prekršaja, komunalni 

redar je ovlašten naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 500,00 kuna uz izdavanje 

potvrde. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku općine Muć“ 

 

Klasa: 021-05/12-01/02 

Urbroj: 2180/02-01-12-11 

Donji Muć, 17. svibnja  2012.godine 

Predsjednik općinskog vijeća 

              Marko Piplica                                                                          

 


