
OPĆINA FUNTANA-FONTANE OBJAVLJUJE  
SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠ ĆU 

za Nacrt prijedloga  
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja  

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  
na području Općine Funtana-Fontane 

savjetovanje traje od 20. srpnja 2018. godine do 20. kolovoza 2018. godine  
 
 

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 20. kolovoza 2018. 
godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane, putem pošte ili 
osobno na adresu Općina Funtana-Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Bernarda Borisia 
2, 52452 Funtana ili na adresu elektroničke pošte funtana@funtana.hr najkasnije do 20. 
kolovoza 2018. godine uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  

 
Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko 

napisani, uz jasno navođenje dijela Nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti 
dostavljeni u gore navedenom roku.  

Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi, primjedbe i komentari bit će javno 
dostupni na mrežnoj stranici Općine Funtana – Fontane. Ukoliko ne želite da Vaši prijedlozi, 
primjedbe i komentari budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju prijedloga.  
 

Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine 
Funtana-Fontane objavljen je u elektronskom obliku na mrežnim stranicama Općine Funtana-
Fontane i predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i 
dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.  

Tekst ove objave objavit će se na mrežnim stranicama Općine Funtana-Fontane u rubrici 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  

Po provedenom savjetovanju, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane 
izvijestit će o rezultatima savjetovanja Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane.  
 

O b r a z l o ž e nj e 
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o 

zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti životinja)  
predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je općim aktom propisati način 
postupanja sa životinjama na svom području. 

U skladu s navedenim zakonskim odredbama, Općina Funtana-Fontane dužna je donijeti 
Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Funtana-Fontane te je 
izrađen Nacrt prijedloga Odluke.  

Kako se predloženom Odlukom propisuju odredbe kojima se uređuju minimalni uvjeti 
i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole 
njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 
životinjama, zaštita životinja i nadzor na području Općine Funtana-Fontane kao i pitanja koja 
su od  interesa za opću dobrobit, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup 
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i Kodeksa savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne 
novine“, broj 140/09) provodi se savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja u 
svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti. 


