
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Nacrt Odluke o uvjetima i ačinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi
savjetovanje

Općina Žakanje, Jedinstveni upravni odjel 

Svrha dokumenta

Reguliranje uvjeta i načina držanja kućnih 
ljubimaca, načina kontrole njihova 
razmnožavanja, uvjeta i načina držanja vezanih 
pasa te načina postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama na području općine 
Žakanje

Datum dokumenta
15. ožujka 2018.

Verzija dokumenta
I. verzija

Naziv tijela nadležnog za izradu Jedinstveni upravni odjel

Je li nacrt bio objavljen na internetskim
stranicama ili na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i koliko vremena je
ostavljeno za savjetovanje?

Nacrt akta objavljen je na internetskoj stranici
Općine Žakanje 
http://www.opcina-zakanje.hr/1/161/Aktualna-
savjetovanja

Internetsko savjetovanje trajalo je u razdoblju
od 15. do 25. ožujka 2018.

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja, odnosno primjedbe? 

Prilog 1.

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene odredbe 
nacrta

Primjedbe nisu prihvaćene budući da na 
području općine Žakanje nije izražen problem s 
napuštenim kućnim ljubimcima.  

Troškovi provedenog javnog savjetovanja
Provedba javnog savjetovanja nije zahtijevala
dodatne financijske troškove

PROČELNICA 

Anita Srbelj-Dehlić, dipl .eoc., v.r. 



Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) 
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih 
zaštitnih mjera. 
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

 
OBRAZAC 

sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 
PREDMET SAVJETOVANJA:  

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim 
 i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

 
Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje 

 

Početak savjetovanja: 
15.03.2018. 

 

Završetak savjetovanja: 
25. 03. 2018. 

Ime/naziv sudionika savjetovanja (pojedinac, 
udruga, ustanova i slično) koji daje svoje 
mišljenje, primjedbe i prijedloge na 
predloženi nacrt općeg akta 
 

Udruga za pomoć životinjama Smiješak za dom 

Tematsko područje i brojnost korisnika koji 
predstavljate, odnosno interes koji zastupate 

9 redovnih članova Udruge, 36 podupirajućih članova i 
skoro 6000 pratitelja i simpatizera 

Načelni komentari na predloženi nacrt općeg 
akta 
 

 
Molim vas da u odluci u Članku 12. propišete trajnu 

sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja 

pasa i mačaka.  

 

Jedini pouzdan, učinkovit i human način kontrole 

razmnožavanje pasa i mačaka upravo je trajna 

sterilizacija. Neki gradovi to su već i učinili ili je 

propisivanje takvih odluka u tijeku. Što se prije donese 

takva odluka, to će konkretni rezultati u smanjenju broja 

napuštenih životinja i uštedi na financijskim izdacima biti 

prije vidljivi. 

 

Propisivanjem trajne sterilizacije, kao obavezne mjere 

kontrole razmnožavanja, skrbnicima kućnih ljubimaca 

otežava se izbjegavanje odgovornosti za razmnožavanje 

životinje o kojoj skrbe s obzirom na to da i 

najodgovornijim skrbnicima životinja može pobjeći ili se 

izgubiti.  

 

Nažalost, češći su slučajevi napuštanja životinje jer čak i 
ako skrbnici žele zbrinuti mladunčad, suočavaju se s 
činjenicom da je životinje teško udomiti jer ima više 
životinja koje trebaju dom od ljudi koji su im spremni 
pružiti dugogodišnju skrb i ljubav. Tako zbog 



Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) 
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih 
zaštitnih mjera. 
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

neodgovornosti velikog broja pojedinaca ispaštaju i 
životinje i lokalne zajednice koje moraju izdvajati znatna 
financijska sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja. 
Ako nije kastrirana, velika je mogućnost da će se životinja 
nekontrolirano razmnožavati na ulici. 
 
 
 
 
 
 

Primjedbe na pojedine članke s 
obrazloženjem 
(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu) 
 

Bilo bi idealno i pohvalno da u Članku 12. napišete 

sljedeće: 

 

Na području Općine Žakanje propisuje se trajna 

sterilizacija kao obvezan način kontrole 

razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima: 

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih 

ljubimaca namijenjenih prodaji koji 

ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela, 

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih 

ljubimaca koji nisu namijenjeni 

prodaji koji se prijavio radi evidentiranja gradskom 

upravnom tijelu nadležnom za zaštitu 

životinja. 

 

Bez ovog stavka Općina Žakanje ne bi imala čvrsto i 

konkretno uporište za postupanje u cilju smanjenja broja 

napuštenih životinja. Također, teško bi bilo za dvije-tri 

godine, kada broj napuštenih životinja naraste, opravdati 

zašto nije iskorišten ovaj odličan alat koji Vam je Zakon o 

zaštiti životinja dao. Propisivanje obavezne trajne 

sterilizacije pomaže i životinjama i ljudima i Vašem gradu. 

 

 
 
 
 
 
 



Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) 
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih 
zaštitnih mjera. 
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi  korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.  

 

 
 

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala 
primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za 
predstavljanje predstavnika zainteresirane 
javnosti 
 

Darka Šop Mraković 

 

Datum dostavljanja 
 

23.03.2018. 

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s 
imenom/nazivom sudionika savjetovanja, 
obavi na internetskoj stranici Općine 
Žakanje? 

DA 

Potpis 
 
 

 
Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 25. ožujka 2018. godine  dostavite na adresu elektronske 

pošte: procelnik@opcina-zakanje.hr . Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno 

dostupni na internetskoj stranici Općine Žakanje. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu 

javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. 

 

 

mailto:procelnik@opcina-zakanje.hr


Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) 
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih 
zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

OBRAZAC
sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

PREDMET SAVJETOVANJA:
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim 

i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Jedinstveni upravni odjel Općine Žakanje 

Početak savjetovanja: 
15.03.2018.

Završetak savjetovanja:
25. 03. 2018.

Ime/naziv sudionika savjetovanja (pojedinac,
udruga, ustanova i slično) koji daje svoje 
mišljenje, primjedbe i prijedloge na
predloženi nacrt općeg akta 

Romano Jevtić Rundek 

Tematsko područje i brojnost korisnika koji 
predstavljate, odnosno interes koji zastupate
Načelni komentari na predloženi nacrt općeg 
akta Molim vas da u odluci u Članku 12. propišete trajnu 

sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja 

pasa i mačaka.  

Jedini pouzdan, učinkovit i human način kontrole 

razmnožavanje pasa i mačaka upravo je trajna 

sterilizacija. Neki gradovi to su već i učinili ili je 

propisivanje takvih odluka u tijeku. Što se prije donese

takva odluka, to će konkretni rezultati u smanjenju broja 

napuštenih životinja i uštedi na financijskim izdacima biti

prije vidljivi.

Propisivanjem trajne sterilizacije, kao obavezne mjere

kontrole razmnožavanja, skrbnicima kućnih ljubimaca 

otežava se izbjegavanje odgovornosti za razmnožavanje

životinje o kojoj skrbe s obzirom na to da i

najodgovornijim skrbnicima životinja može pobjeći ili se 

izgubiti.

Nažalost, češći su slučajevi napuštanja životinje jer čak i 
ako skrbnici žele zbrinuti mladunčad, suočavaju se s 
činjenicom da je životinje teško udomiti jer ima više 
životinja koje trebaju dom od ljudi koji su im spremni
pružiti dugogodišnju skrb i ljubav. Tako zbog



Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) 
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih 
zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

neodgovornosti velikog broja pojedinaca ispaštaju i
životinje i lokalne zajednice koje moraju izdvajati znatna
financijska sredstva za zbrinjavanje napuštenih životinja.
Ako nije kastrirana, velika je mogućnost da će se životinja 
nekontrolirano razmnožavati na ulici.

Primjedbe na pojedine članke s 
obrazloženjem
(Ako je primjedaba više, prilažu se obrascu)

Bilo bi idealno i pohvalno da u Članku 12. napišete 

sljedeće: 

Na području Općine Žakanje propisuje se trajna 

sterilizacija kao obvezan način kontrole

razmnožavanja pasa i mačaka osim u slučajevima:

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih 

ljubimaca namijenjenih prodaji koji

ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela,

- ako je posjednik psa ili mačke uzgajivač kućnih 

ljubimaca koji nisu namijenjeni

prodaji koji se prijavio radi evidentiranja gradskom

upravnom tijelu nadležnom za zaštitu

životinja.

Bez ovog stavka Općina Žakanje ne bi imala čvrsto i 

konkretno uporište za postupanje u cilju smanjenja broja

napuštenih životinja. Također, teško bi bilo za dvije-tri 

godine, kada broj napuštenih životinja naraste, opravdati

zašto nije iskorišten ovaj odličan alat koji Vam je Zakon o 

zaštiti životinja dao. Propisivanje obavezne trajne

sterilizacije pomaže i životinjama i ljudima i Vašem gradu.



Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) 
osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih 
zaštitnih mjera.
Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 
Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ime i prezime osobe/a koja je sastavljala
primjedbe i komentare ili osobe ovlaštene za
predstavljanje predstavnika zainteresirane
javnosti

Datum dostavljanja 23.3.2018

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac s
imenom/nazivom sudionika savjetovanja,
ob(j)avi na internetskoj stranici Općine 
Žakanje?

da

Potpis

Popunjeni obrazac s eventualnim prilogom zaključno do 25. ožujka 2018. godine  dostavite na adresu elektronske 

pošte: procelnik@opcina-zakanje.hr . Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno 

dostupni na internetskoj stranici Općine Žakanje. Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu 

javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.


