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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine 

Dubravica 

 
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta i provedbu 

savjetovanja 

Općina Dubravica 

Svrha dokumenta Opis savjetovanja: Razlog  i cilj donošenja Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu 

držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 

životinjama na području Općine Dubravica je 

usklađivanje odredbi važeće Odluke o uvjetima i 

načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja 

s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 

životinjama na području Općine Dubravica (Službeni 

glasnik Općine Dubravica broj 01/2018) sa 

odredbama Prekršajnog zakona 

(NN107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18) 

u dijelu koji se odnosi na propisivanje novčanih kazni 

za prekršitelje pravne ili fizičke osobe odnosno članak 

33. Prekršajnog zakona koji propisuje novčane 

kazne: 

Članak 33. stavak 4. Prekršajnog zakona propisuje 

• za pravnu osobu od 500,00 do 10.000,00 
kuna 

• za fizičke osobe kazna je propisana od 
100,00 do 2.000,00 kuna  

• za fizičku osobu obrtnika i osobu koja 
obavlja drugu samostalnu djelatnost od 
300,00 do 5.000,00 kuna  

 

U priloženom prijedlogu Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i 
izgubljenim životinjama te divljim životinjama na 
području Općine Dubravica predlaže se: 

- u članku 32. stavku 3. iza riječi: „prekršitelj“ 

dodaju se riječi: „fizička osoba“ 

- u članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi 

stavak 4. koji glasi: 

„Prekršitelj fizička osoba obrtnik i osoba koja 

obavlja drugu samostalnu djelatnost koja je 

učinila prekršaj iz stavka 3. ovog članka, a 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=380
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=381
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=607
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=14151
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18795
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35939


koji je počinila u vezi obavljanja njezina 

obrta ili druge samostalne djelatnosti biti će 

kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 

500,00 do 5.000,00 kuna.“ 

- u članku 32. iza novog dodanog stavka 4. 

dodaje se novi stavak 5. koji glasi: 

„Prekršitelj pravna osoba koja je učinila 

prekršaj iz stavka 3. ovog članka biti će 

kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 

1.000,00 do 10.000,00 kuna.“ 

- sve ostale odredbe Odluke o uvjetima i 

načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim 

životinjama te divljim životinjama na 

području Općine Dubravica ostaju 

nepromijenjene. 

 

Tko je bio uključen u postupak izrade odnosno u 

rad stručne radne skupine za izradu nacrta? 

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Dubravica 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama 

ili na drugi odgovarajući način? 

http://www.dubravica.hr/savjetovanje-sa-

zainteresiranom-javnoscu.html 

Vrijeme trajanja savjetovanja Od 27.01.2020. do 12.02.2020. 

Obrazloženje za savjetovanja koja traju kraće od 

30 dana 

Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi 

se isti mogao što prije početi primjenjivati. 

Koji su predstavnici zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanje? 

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljen 

niti jedan prijedlog ili komentar 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI  

Razlozi pojedinih primjedbi zainteresirane 

javnosti na određene odredbe nacrta akta ili 

drugog dokumenta 

/ 

Troškovi provedenog savjetovanja / 

Tko je i kada izradio Izvješće o provedenom 

savjetovanju? 

Silvana Kostanjšek, pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Dubravica, 12.02.2020. godine 

 

       PROČELNICA 

       Silvana Kostanjšek, mag. iur. 
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