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Temeljem odredbe članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 
i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, 
drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), upućuje se 
 

J A V N I  P O Z I V 
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  

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

 
Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19 ) propisuje obvezu jedinicama lokalne 
samouprave da način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i 
način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju 
općim aktom koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. 
 
Obzirom na navedenu zakonsku obvezu, pripremljen je nacrt Odluke kojom se propisuju uvjeti i način 
držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 
životinjama na području grada Općine Hum na Sutli . 
 
U nastojanjima da se građanima omogući davanje prijedloga i mišljenja na nacrt Odluke o uvjetima i 
načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 
životinjama, ovim putem poziva se zainteresirana javnost – građani, udruge, građanske inicijative, 
zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu 
pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, da se odazovu.  
Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu 
poslati na adresu Općina Hum na Sutli , Hum na Sutli 175 , 49231 Hum na Sutli  (s naznakom: 
„Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca“) ili 
na e-mail adresu: pisarnica@humnasutli.hr  zaključno do 04. srpnja_2019. godine, zaključno do 12,00 
sati. 
 
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog nacrta 
Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama te divljim životinjama, koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Hum na Sutli  na 
donošenje. 
 
                                                                                                                     P R O Č E L N I C A 
                                                                                                                     Anica Kovačić, iur. 
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