Na temelju članka 18. Statuta Općine Josipdol (»Glasnik Karlovačke županije«, broj:
16/2013, 14/2017, 07/2018 i 24/2018) Općinsko vijeće Općine Josipdol na svojoj 15.
sjednici održanoj dana 21. Listopada 2019. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka

Članak 1.
Općina Josipdol u 2019. i 2020. godini sufinancirati će kastraciju ženki pasa i mačaka u
vlasništvu stanovnika s prebivalištem u Općini Josipdol u slijedećim iznosima;
-

100,00 kn za ženku mačke
225,00 kn za ženku psa do 20 kg
250,00 kn za ženku psa od 20 do 40 kg
300,00 kn za ženku psa preko 40 kg.

Vlasnik životinje snositi će ostatak troška do punog iznosa troška kastracije prema
ugovorenom cjeniku veterinarske organizacije.

Članak 2.
Sufinanciranje kastracije provoditi će se pri kastraciji uredno registriranih pasa i mačka
poznatih vlasnika nad kojima su uredno provedene mjere cijepljenja i označivanja i to za
jednog psa ili mačku istog vlasnika u tijeku 2019. i 2020. godine.

Članak 3.
Sufinanciranje će se realizirati u suradnji za veterinarskom organizacijom registriranom na
području Općine Josipdol s kojom će Općina Josipdol sklopiti Ugovor o sufinanciranju
kastracije pasa i mačaka.

Članak 4.
Vlasnici pasa i mačaka dužni su prije izvođenja kastracije u veterinarskoj organizaciji ishoditi
odobrenje Općine Josipdol kojim se potvrđuje njihovo pravo na sufinanciranje kastracije.
Veterinarska organizacija umanjiti će ukupni iznos računa za iznos sufinanciranja Općine
Josipdol samo onim vlasnicima koji prilože odobrenje sufinanciranja kastracije pasa i mačaka
ovjereno od Općine Josipdol.
Kastracija se mora provesti u roku 15 dana od dana ovjere odobrenja.

Članak 5.
U Proračunu Općine Josipdol za namjenu utvrđenu u članku 1. Ove Odluke Općina Josipdol
osigurala je sredstva u iznosu od 15.000,00 kn na poziciji „R119 Sufinanciranje kastracije
pasa i mačaka.
Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Josipdol.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke Županije“.
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