IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA
KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I
IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Na internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Odluke o uvjetima i
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
te divljim životinjama, koje je trajalo od 03. srpnja 2018. do 04. kolovoza 2018. godine,
predstavnici zainteresirane javnosti dostavili su sveukupno 3 očitovanja.
I. UDRUGA PRIJATELJI ŽIVOTINJA
Prijedlog za izmjenu: Udruga Prijatelji životinja podnosi prijedlog za izmjenu čl. 3. st. 7.
tako da se isti glasi: „Na području Općine Martijanec propisuje se trajna
sterilizacija kao obvezan način kontrole i razmnožavanja pasa i mačaka osim u
slučajevima kada: - Je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o
registraciji uzgoja nadležnog tijela; - Je posjednik kućnog ljubimca od općinskog
upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja dobio suglasnost za drugi način
kontrole razmnožavanja pasa i mačaka“.
Obrazloženje prijedloga: Udruga Prijatelji životinja, koja broji oko 6000 članova, smatra
kako je samo trajna sterilizacija jedini i najhumaniji način sprječavanja daljnjeg
razmnožavanja pasa i mačaka.
NEPRIHVAĆA SE
Obrazloženje: kako vlasnici pasa s područja Općine tijekom savjetovanja s javnošću nisu
imali primjedaba na predloženi nacrt prijedloga Odluke, primijeniti će se zakonska odredba
mogućnosti propisivanja trajne sterilizacije u nekom budućem vremenu.
II. MREŽA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA
Prijedlog za izmjenu: Mreža za zaštitu životinja podnosi prijedlog za izmjenu čl. 3. st. 7.
tako da se isti glasi: „Na području Općine Martijanec propisuje se trajna
sterilizacija kao obvezan način kontrole i razmnožavanja pasa i mačaka osim u
slučajevima kada: - Je posjednik uzgajivač pasa ili mačaka te ima rješenje o
registraciji uzgoja nadležnog tijela; - Je posjednik kućnog ljubimca od općinskog
upravnog tijela nadležnog za zaštitu životinja dobio suglasnost za drugi način
kontrole razmnožavanja pasa i mačaka“.
Obrazloženje prijedloga: Mreža za zaštitu životinja koja broji 40 udruga članica smatra
kako je samo trajna sterilizacija jedini i najhumaniji način sprječavanja daljnjeg
razmnožavanja pasa i mačaka.
NEPRIHVAĆA SE
Obrazloženje: kako vlasnici pasa s područja Općine tijekom savjetovanja s javnošću nisu
imali primjedaba na predloženi nacrt prijedloga Odluke, primijeniti će se zakonska odredba
mogućnosti propisivanja trajne sterilizacije u nekom budućem vremenu.
III. UDRUGA REA, SAMOBOR
Prijedlog za izmjenu: Udruga Rea, Samobor podnosi prijedlog za izmjenu čl. 3. st. 7. tako da
u istom predlaže obavezno propisivanje sterilizacije.
Obrazloženje prijedloga: trajna sterilizacija je najvažniji korak u smanjenju neželjenih
potomaka vlasničkih životinja, čime se dugoročno smanjuje broj uličnih i napuštenih životinja.
Također je zdravstveno prikladnije od redovitog tjeranja.

NEPRIHVAĆA SE
Obrazloženje: kako vlasnici pasa s područja Općine tijekom savjetovanja s javnošću nisu
imali primjedaba na predloženi nacrt prijedloga Odluke, primijeniti će se zakonska odredba
mogućnosti propisivanja trajne sterilizacije u nekom budućem vremenu.
OPĆI KOMENTAR: ostatak prijedloga Odluke smatra se vrlo korektnim i kvalitetnim.

