GRAD BIOGRAD NA MORU
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv nacrta Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta
Stvaratelj Odluke,
drugog općeg akta ili
dokumenta, tijelo
koje provodi
savjetovanje
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Mjesec stvaranja
dokumenta
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
prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Grad Biograd na Moru
Jedinstveni upravni odjel
Novi Zakon o zaštiti životinja ( „Narodne novine“, broj 102/17. ) na snazi je od 26.
listopada 2017. godine.
Predmetnim zakonom propisuje se odgovornost i obveze fizičkih i pravnih osoba radi
zaštite životinja tijekom korištenja, što uključuje zaštitu njihova života, zdravlja i
dobrobiti, načinu postupanja sa životinjama, uvjeti 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.
Člankom 51. st. 5. cit. zakona određeno je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca
propisuju svojim općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.
Radi ispunjenja zakonske obveze utvrđivanja uvjeta i načina držanja kućnih
ljubimaca te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama,
gradonačelnik Grada Biograda na Moru utvrdio je prijedlog cit. Odluke i isti dostavio
Gradskom vijeću na usvajanje.
lipanj 2018. godine

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
objavljen
je
na
internetskoj
stranici
Grada
Biograda
na
Moru
http://www.biogradnamoru.hr/pristup-informacijama/otvorena-savjetovanja
Javno savjetovanje trajalo je šest (6) dana te je bilo otvoreno od 6. lipnja 2018. do 12. lipnja
2018. godine.

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

Tijekom internetske javne rasprave nije pristiglo nijedno očitovanje odnosno primjedba
predstavnika zainteresirane javnosti.
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Troškovi provedenog
savjetovanja

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne financijske troškove.

Tko je i kada izradio
izvješće o
provedenom
savjetovanju?
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