
 
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

 
NASLOV DOKUMENTA 

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

STVARATELJ DOKUMENTA, 
TIJELO KOJE PROVODI 
SAVJETOVANJE 

 
Grad Sisak 
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav 

CILJ I GLAVNA TEMA 
SAVJETOVANJA 

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost sa sadržajem Prijedloga 
odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama i temeljem pristiglih 
primjedbi izraditi što kvalitetniji opći akt. 
Grad Sisak je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja („Narodne 
novine“ broj 102/17) izradio Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja 
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i 
divljim životinjama (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke). 
Navedenim Prijedlogom odluke definira se na koje životinje se Prijedlog odluke 
odnosi, uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca s naglaskom na njihov smještaj, 
ishranu, kretanje, kontrolu razmnožavanja pasa i mačaka, držanje i kretanje 
pasa, zatim način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te način 
postupanja s divljim životinjama nađenim izvan prirodnog staništa. Također, 
propisuje se provođenje nadzora nad provođenjem odredbi Prijedloga odluke, 
kao i novčane kazne. Sastavni dio Prijedloga odluke su i prijelazne i završne 
odredbe. 
Obzirom da je riječ o donošenju općeg akta Grada Siska koji je od važnosti za 
svakodnevni život velikog broja stanovnika Grada Siska, smatra se potrebnim 
omogućiti zainteresiranim osobama uvid u Prijedlog odluke, te omogućiti 
komentiranje pojedinih odredbi Prijedloga odluke i predlaganje poboljšanja ili 
dopuna prije konačnog donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim 
životinjama na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska. 

 
DATUM DOKUMENTA 
 

 
14. kolovoza 2018. 

JE LI NACRT BIO OBJAVLJEN 
NA INTERNETSKIM 
STRANICAMA ILI NA DRUGI 
ODGOVARAJUĆI NAČIN? 

Prijedlog odluke objavljen je na internetskim stranicama Grada Siska – 
www.sisak.hr  

KADA JE NACRT OBJAVLJEN, 
NA KOJOJ INTERNETSKOJ 
STRANICI I KOLIKO VREMENA 
JE OSTAVLJENO ZA 
SAVJETOVANJE? 

Nacrt je objavljen 06. srpnja 2018. na internetskoj stranici www.sisak.hr i 
savjetovanje je trajalo 30 dana, odnosno do 06. kolovoza 2018. godine. 

AKO NIJE, ZAŠTO?  

KOJI SU PREDSTAVNICI 
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI 
DOSTAVILI SVOJA 
OČITOVANJA, ODNOSNO 
PRIMJEDBE? 

 
UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA – pohvala Prijedloga odluke 

 
Mreža za zaštitu životinja – pohvala Prijedloga odluke 

 
Ivona Šorša – pohvala Prijedloga odluke 

TROŠKOVI PROVEDENOG 
SAVJETOVANJA 

Provedba savjetovanja nije donijela nikakve financijske troškove. 

 

http://www.sisak.hr/
http://www.sisak.hr/

