
 

 
Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu 

zainteresiranu javnost da dostavi svoje prijedloge, mišljenja i 
primjedbe na 

 PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA 

KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S 

NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE 

DIVLJIM ŽIVOTINJAMA 

 
 

Pravni temelj za donošenje odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama je Zakon o zaštiti 

životinja  (Narodne novine, broj  102/17), i to:  

- članak 51. stavak 5.,  koji propisuje da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca propisuju 

općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave; 

- članak 62. stavak 5.,  koji propisuje da način postupanja s napuštenim ili izgubljenim 

životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave; 

- članak 49. stavak 4.,  koji propisuje da način postupanja s divljim životinjama  pronađenim 

izvan prirodnog staništa propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne 

samouprave; 

- članak 84. stavak 1.,  koji propisuje da ako komunalni redar u nadzoru nad provedbom 

općeg akta koji uređuje zaštitu životinja utvrdi povredu tog akta, ima pravo i obvezu naplatiti 

novčanu kaznu propisanu općim aktom predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. 

 

OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ODLUKOM 

 

Zakon o zaštiti životinja (NN/RH 102/17) uređuje način postupanja sa životinjama, uvjete 

koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, 

usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju životinja u zoološkim 

vrtovima, u cirkusima i drugim predstavama, prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje 

s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. 

 

Napuštene i izgubljene životinje, a osobito psi izazivaju veliku zainteresiranost javnosti i 

organizacija za prava i dobrobit životinja, što iziskuje značajan angažman državnih tijela, 

osobito veterinarske inspekcije te jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u 

rješavanju navedene problematike koja nastaje kao rezultat nedovoljne educiranosti i svijesti 

vlasnika pasa o odgovornom posjedovanju životinja, a zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih 

životinja iziskuje i značajna financijska sredstva koja izdvajaju jedinice lokalne samouprave. 

Prijedlog je da se ovom Odlukom na području Grada Ogulina i pripadajućih mjesnih odbora 

regulira predmetna problematika. 

 

 

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA 
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošdu je upoznavanje 
javnosti s Prijedlogom odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 



 i dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga, s obzirom da se Odluka  odnosi na 
pitanja od interesa za građane. 
 
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
Od 9. ožujka  do 9. travnja  2018. godine 
 
Pisane primjedbe  dostavljaju se na e-mail adresu:  
grad-ogulin@ogulin.hr 
 
Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog postupka savjetovanja sastavlja 
izvješde u kojem su sadržane prihvadene ili neprihvadene primjedbe i prijedlozi 
iz rasprave te ga objavljuje na službenoj Internet stranici Grada Ogulina, 
www.ogulin.hr.  
 
      Koordinatorica savjetovanja 
      Karmela Matid, prof. 
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