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OPĆINSKI NAČELNIK
1.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Jelenje (“Službene novine PGŽ” br. 33/09,13/13, 6/16 i 17/17 i
“Službene novine Općine Jelenje” br. 5/18) Načelnik Općine
Jelenje dana 24. prosinca 2018. godine donio je
ODLUKU
o poticanju udomljavanja pasa u vlasništvu
Općine Jelenje
1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.

Nakon sklopljenog Ugovora iz stavka 1. ovog članka, Udomitelj će dostaviti primjerak Ugovora Općini Jelenje te će mu
se, po dostavi Ugovora, izdati Potvrda o pravu na financiranje hrane za udomljenog psa i cijepljenje (dalje u tekstu: Potvrda) te 13 (trinaest) kupona, 12 (dvanaest) za preuzimanje
hrane od Dobavljača i 1 (jedan) za slijedeće redovno osnovno
cijepljenje psa kod Ovlaštenog veterinara.
5.1. Financiranje hrane za udomljenog psa
Članak 6.
Općina Jelenje snosi trošak (financira) hranu za udomljenog
psa u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od dana udomljavanja psa.

Odlukom o poticanju udomljavanja pasa u vlasništvu Općine
Jelenje utvrđuju se mjerila, načini i postupak udomljavanja
pasa u vlasništvu Općine Jelenje, a koji se nalaze u skloništu
za nezbrinute životinje „Lič“ (dalje u tekstu: Azil), uvjeti financiranja hrane, te jednog redovitog osnovnog cijepljenja
opisanih pasa.

Sa potvrdom iz stavka 2. ovog članka. Udomitelj ima pravo
jednom mjesečno kod Dobavljača iz članka 2. ove Odluke
podignuti hranu u vrijednosti od 200 kn (dvjestokuna).

2. DOBAVLJAČ HRANE

Prilikom preuzimanja hrane za psa, Dobavljač će ovjeriti
Kupon na način da će upisati mjesec i datum izdavanja hrane
te ovjeriti izdavanje hrane za taj mjesec potpisom i pečatom.

Članak 2.
Dobavljač hrane (daljeu tekstu: Dobavljač) za udomljene pse
je ADALIA d.o.o., Čavja 70, 51 219 Čavle sa kojim Općina
Jelenje ima sklopljen Ugovor.
3. OVLAŠTENI VETERINAR

Udomitelj pravo na izdavanje hrane ostvaruje isključivo kod
Dobavljača iz članka 2. ove Odluke.

Jedan primjerak Kupona iz stavka 4. ovoga članka Dobavljač će vratiti Udomitelju, a drugi primjerak dostaviti Općini
Jelenje skupa sa računom za hranu za mjesec za koji izdaje
račun.
5.2. Financiranje slijedećeg redovnog osnovnog cijepljenja

Članak 3.

Članak 7.

Ovlašteni veterinar za jedno redovno osnovno cijepljenje udomljenog psa je veterinarsko trgovački obrt „Pavešić“,
Krasica 164/a, 51 224 Krasica, vlasnik Rajko Pavešić, s kojim
Općina Jelenje ima sklopljen Ugovor.

Sa Potvrdom iz članka 5. stavka 2. Udomitelj ima pravo na
besplatno slijedeće redovno osnovno cijepljenje udomljenog
psa kod Ovlaštenog veterinara iz članka 3. Odluke.

4. UVJETI ZA UDOMLJAVANJE
Članak 4.
Osoba koja namjerava udomiti psa (dalje u tekstu: Udomitelj) koji je vlasništvo Općine Jelenje, a nalazi se u Azilu,
može udomiti psa koji se nalazi u Azilu minimalno 30 (trideset) dana.
5. POSTUPAK UDOMLJAVANJA I FINANCIRANJA
HRANE I REDOVNOG OSNOVNO CIJEPLJENJA
Članak 5.
Udomitelj će prilikom udomljavanja psa sa Azilom sklopiti
Ugovor o udomljavanju (dalje u tekstu: Ugovor).

Općina Jelenje snosi trošak (financira) jednog slijedećeg osnovnog redovnog cijepljenja udomljenog psa.
Udomitelj pravo na slijedeće redovno cijepljenje ostvaruje
isključivo kod Ovlaštenog veterinara iz članka 3. ove Odluke.
Prilikom slijedećeg redovnog osnovnog cijepljenja udomljenog psa, Ovlašteni veterinar ovjeriti će Kupon na način da
će upisati mjesec i datum cijepljenja, vrstu cjepiva te ovjeriti
cijepljenje potpisom i pečatom.
Jedan primjerak Kupona iz stavka 4. ovoga članka Ovlašteni
veterinar će vratiti Udomitelju, a drugi primjerak dostaviti
Općini Jelenje skupa sa računom za cijepljenje za mjesec za
koji izdaje račun.
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana donošenja.
Ova Odluka objavit će se i na web stranici Općine Jelenje
www.jelenje.hr.
KLASA: 020-01/18-02/14
URBROJ: 2170/04-03-03-10/18-01
Dražice, 24. prosinac 2018. godine
								
NAČELNIK OPĆINE JELENJE
Robert Marčelja, bacc.oec.
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