
 
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

 
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

Nositelj izrade akta: Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove Grada Belog 
Manastira 

 
Vrijeme trajanja savjetovanja: 11. 02. – 12. 03. 2021. 
 

 
Cilj i glavne teme savjetovanja: Dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi 
rješenja predloženih nacrtom prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
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1. 

 
 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, 

proračun, financije 
i društvene 

djelatnosti Grada 
Belog Manastira 

 
 
 

Članak 13. 
 

Predlaže se preispitati 
odredbe članka 13. u 
odnosu na odredbe članka 
52. i 62. Zakona o zaštiti 
životinja. 

 
 
 
 

PRIHVAĆA SE 

Primjedba / prijedlog se prihvaća. 
Analizom navedenih odredbi Zakona o zaštiti životinja, 
osobito odredbe članka 52. kojom je vlasnicima kućnih 
ljubimaca stavljena u obvezu kontrola razmnožavanja 
životinja pod njihovim nadzorom i zbrinjavanje mladunčadi 
vlastitih kućnih ljubimaca, a kojom je propisano da mjeru 
trajne sterilizacije kućnog ljubimca izriče veterinarski 
inspektor, u odnosu na rješenja predložena člankom 13. 
Nacrta prijedloga, uočeno je da se istom odredbom zadire 
u djelokrug drugih (viših) propisa što može izazvati 
neželjene posljedice i polučiti rezultate koji nisu bili u vidu 
prilikom izrade Nacrta. Naime, odredbom stavka 5. članka 
52. Zakona o zaštiti životinja je propisano da ako se na 
području pojedinih jedinica lokalne samouprave odnosno 



jedinica područne (regionalne) samouprave utvrdi veliki 
broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole 
razmnožavanja napuštenih pasa na tom području 
naredbom može propisati ministar.  
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Zlatko Stolnik, 
predsjednik 

Lovačkog saveza 
Osječko-baranjske 

županije 

 
 
 

Članak 13. 
 

ako vlasnik psa ili mačke 
koji nije uzgajivač kućnih 
ljubimca namijenjenih 
prodaji ima rodovnicu za 
kućnog ljubimca koju 
izdaje ili nostrificira 
Hrvatski kinološki savez ili 
Savez felinoloških 
društava Hrvatske 
 
PREDLAŽE SE:  

ako vlasnik psa ili mačke 
koji nije uzgajivač kućnih 
ljubimca namijenjenih 
prodaji ima rodovnicu za 
kućnog ljubimca koju 
izdaje ili nostrificira 
Hrvatski kinološki savez, 
Hrvatski lovački savez  ili 
Savez felinoloških 
društava Hrvatske 

 
 
 
 

PRIHVAĆA SE 

Primjedba / prijedlog se prihvaća. 
 
Sukladno analizi odredbi članaka 52. i 62. Zakona o zaštiti 
životinja i činjenici da se rješenjima predloženim člankom 
13. Nacrta prijedloga na određeni način zadire u tuđi 
djelokrug (veterinarska inspekcija) odnosno u vlasnička 
prava vlasnika kućnih ljubimaca, ista će se ukloniti iz 
Prijedloga Odluke, pa prijedlog postaje bespredmetan.  

 

 

 


