
  
REPUBLIKA HRVATSKA      

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 O P Ć I N A  B A Š K A 

 Jedinstveni upravni odjel 

KLASA: 007-02/19-01/3 

URBROJ: 2142-03-03/1-19-3 

Baška, 25. ožujka 2019. godine 

 

I Z V J E Š Ć E 

o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga  

Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim 

 i izgubljenim životinjama 

 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 23/13, 85/15) provedeno 

je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

1. Naziv nacrta prijedloga akta:  Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 

     načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama 

2. Predlagatelj akta:   Općinski načelnik 

3. Tijelo koje provodi savjetovanje:  Jedinstveni upravni odjel/Službenik za informiranje 

4. Cilj savjetovanja:   Prikupiti mišljenja/primjedbe/ prijedloge zainteresirane 

     javnosti o nacrtu prijedloga akta 

5. Razdoblje provedbe savjetovanja: 05. ožujka 2019. godine – 22. ožujka 2019. godine 

6. Nacrt prijedloga akta je bio objavljen: web stranica Općine Baška – www.baska.hr 

7. Zaprimljena mišljenja/primjedbe/ prijedlozi: 

 

R.br.Podnositelj   Datum  Primjedba/prijedlog   Ne/prihvaćen_ 
  1.    Udruga Prijatelji životinja      12.03.2019. - ograničenje broja kućnih ljubimaca, koji 

      se mogu držati u kućama i stanovima (čl. 4. 

                                                                                     st. 1. nacrta prijedloga akta) nije propisano  

                                                                        ni Zakonom, niti bilo kojim drugim višim 

                                                                       aktom, pa se predlaže brisati odredbu     Prihvaća se 

  2.   D.B., Baška   19.03.2019. - čl. 5. i 6. nacrta prijedloga akta – predlaže 

      se da se broj i spol ljubimaca izravno javlja 

                                                                                      komunalnom redarstvu, a ne posredstvom 

      predstavnika stanara, odnosno mjesnog  

                                                                       odbora kako se to nacrtom prijedloga akta  

                                                                        predviđa.     Ne prihvaća se 

      - predlaže se izmjena članka 9. st. 2. nacrta 

      prijedloga akta, na način da se kupanje pasa 

      zabrani samo na uređenim plažama, odnosno 

      da se iz teksta briše „neuređenim plažama“. Prihvaća se 

      - da se nacrt prijedloga akta dopuni novim 

      stavkom 3. u članku 9. kojim će se dozvoliti  

      dovođenje i kupanje pasa na neuređenim  

                                                                       plažama     Prihvaća se 

Obrazloženje neprihvaćenog prijedloga: Ocjenjuje se da bi predloženi način prikupljanja pojedinačnih podataka o 

broju i spolu pasa i mačaka dodatno opteretilo komunalno redarstvo, koje je, ionako, preopterećeno raznolikim poslovima, a 

smatra se razumljivim da se takvi podaci prikupljaju i drže „u bazi“ (predstavnici stanara, odnosno mjesni odbori), koji se, 

onda, jednom godišnje, ili na zahtjev, objedinjeni stave na raspolaganje komunalnom redarstvu. Nadalje, na isti način ili vrlo 

slično, predmet primjedbe je riješen i u aktima drugih JLS. 

 

         8.  Troškovi provedenog savjetovanja: Nije ih bilo. 

 

        Pročelnik 

 

        Mladen Hero 

 

 

http://www.baska.hr/

