KLASA: 363-01/18-01/0061
URBROJ: 2168/02-03/10-18-5
Medulin, 14.12.2018

OBRAZAC
IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg
akta o kojem je savjetovanje
provedeno

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

Nositelj izrade nacrta akta

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i
održavanje

Vrijeme trajanja savjetovanja

07. studenoga 2018. – 07. prosinca 2018. god.

Metoda savjetovanja

Internetsko savjetovanje

Redni
broj

1

Predstavnici
javnosti
(pojedinac,
organizacija,
institucija)

Pojedinac S. R.,
KLASA: 03206/17-01/0024,
URBROJ: 01518-6

Članak na koji
se odnosi
primjedba/
prijedlog

Načelne
primjedbe i
prijedlozi na
predloženi
nacrt akta

Tekst primjedbe/
prijedloga

Prihvaćanje/
neprihvaćanje
primjedbe/
prijedloga sa
obrazloženjem

Organizirati azil za
napuštene mačke i pse.
S obzirom da to zahtijeva
vrijeme i materijalna
sredstva, predlažemo da
se u prvo vrijeme
(odmah!) organizira
hranjenje napuštenih

Prihvaća se.
Sklonište za
napuštene životinje
je organizirano
putem Ugovora sa
veterinarskom
stanicom u Puli i
prihvatilištem za

mačaka i pasa.
Početkom godine
(veljača) potrebno je
steriliziranje mačaka, jer
razmnožavanje
napuštenih životinja
naglo povećava njihovu
brojnost.
Veterinarske stanice
imaju kaveze u koje se
hvataju napuštene
životinje i nakon toga
slijedi sterilizacija.
U razgovoru u Veterinary
practice Andar
(Premanturska cesta
205, 52203 Medulin)
postignut je načelni
pristanak na Ugovor o
sterilizaciji napuštenih
životinja.

životinje udruge
„Snoopy“. Planira
se izgradnja
sklolništa za
životinje na
području Općine
Medulin na lokaciji
Pećine.

Napomena: U razvijenim
zemljama postoji briga o
napuštenim životinjama.
Konkretno u Padovi, dio
komunalnih redara hrane
te životinje na određenim
punktovima.

2

Predstavnica
ljubitelja
životinja L. M.,
KLASA: 03206/17-01/0024,
URBROJ: 01518-7

Načelne
primjedbe i
prijedlozi na
predloženi
nacrt akta

1.
Izgraditi i
organizirati Sklonište za
napuštene pse i mačke.
Organizirati Sklonište za
VIŠE OD 50 životinja.
Obzirom da to zahtjeva
vrijeme i planirana
materijalna sredstva,
predlažemo da se u
najskorije vrijeme (hitno),
organizira hranjenje
napuštenih mačaka na
određenim punktovima
koji su na javnoj površini.
Hitne su mačke, jer po
ljeti puno lakše dođu do
hrane nego sada, kada
su im većina hranitelja
otputovala. Njihova skrb
se po zimi prebacuje na
lokalno stanovništvo.
Broj napuštenih pasa je
mali zahvaljujući
reakcijama građana.
2.

Organizirati što

Prihvaća se.
Obrazloženje kao
pod rednim brojem
1.

prije STERILIZIRANJE i
KASTRACIJU mačaka,
početkom sljedeće
godine (veljača, ožujak),
jer treba spriječiti njihovo
razmnožavanje. CILJ JE:
UHVATI, STERILIZIRAJ,
VRATI!!

Prijedlozi iz točke 2.
i 3. primljeni na
znanje.

DEKRETOM OPĆINE
UPOZNATI
STANOVNIŠTVO S
OBVEZOM
MIKROČIPIRANJA
PASA te
STERILIZACIJU KUJICA
koje vlasnik tijekom
parenja pušta vani bez
nadzora s izlikom
obavljanja nužde te
pritom kujice ostaju
gravidne i nažalost, ne
znamo točno sudbinu tih
štenaca.
NE ŽELIMO PUNITI
BUDUĆE SKLONIŠTE,
VEĆ SADAŠNJE
ŽIVOTINJE DOVESTI U
STANJE DA SE NE
RAZMNOŽAVAJU I DA
IMAJU SVU POTREBNU
POMOĆ temeljem
članka 7 stavak (2) i
GLAVE 9 od članka 6170 Zakona.
3.
Za točku 2.
Potrebna je suradnja
OPĆINE sa
Veterinarskom stanicom
Pula za hvatanje manje
pitomih te plahih životinja
(kavezi, higijeničari),
nakon čega slijedi
sterilizacija i kastracija za
mačke te mikročipiranje
za pse.
Pozvati sve veterinarske
stanice na suradnju.
Prošlih godina jeftinije
cijene nudili su neki
veterinari, sad sve ovisi o
njima te o subvenciji
Općine (točka 4).

Prihvaća se.
Ugovorena je
suradnja sa
Veterinarskom
stanicom u Puli
vezano za
navedene
prijedloge.

4.
ORGANIZIRATI
GODIŠNJE AKCIJE
(POZIV ZA GRAĐANE)
općine Medulin uz
učešće općine Medulin u
UKUPNIM troškovima
sterilizacije, kastracije i
mikročipiranja za
životinje koje nemaju
vlasnika već hranitelja, te
SUFINANCIRANJE u
istome za životinje koje
imaju vlasnika.

Primljeno na
znanje.

5.
Ozlijeđene i
bolesne životinje
smjestiti u Sklonište
(temeljem dojave
građana i uvida
komunalnog redara) i
pružiti im potrebnu
pomoć. Ako se utvrdi tko
je vlasnik – neka snosi
troškove.

Prihvaća se.
Ostvarena je
suradnja sa
Veterinarskom
stanicom u Puli
vezano za navedeni
prijedlog.

6.
Povećati broj
komunalnih redara koji
bi, uz pomoć
VOLONTERA UDRUGA
ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA
(kojima treba dati neku
naknadu), bili zaduženi
samo za taj dio
dovođenja trenutnog
stanja napuštenih
životinja u organizirano,
prihvatljivo i kontrolabilno
stanje i utvrđenu
približnu brojnost koja se
ne bi smjela povećati
(točka 1. ovog
Prijedloga). Upravo
hranjnje životinja na
određenim punktovima,
omogućuje da životinje
steknu naviku i
povjerenje u komunalnog
redara ili volontera, što
omogućuje i lakše
hvatanje s ciljem točke 2.

Primljeno na
znanje,

Napomena: U razvijenim
zemljama, konkretno u
Padovi, Italija, dio
komunalnih redara hrane
te životinje na određenim

punktovima (iskustvo
nekih stanovnika
Premanture).
U dodatnom privitku:
PLAKAT –OBLJEPLJEN
na PUNKTOVIMA GDJE
JE NAJVEĆA
FREKVENCIJA
GRAĐANA - Primjer
male Slovenske općine
Medvode kako to
rješava.

P R O Č E L N I K:
GORAN PERUŠKO dipl. oec.

