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PROVEDBU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA NA
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b)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU OSOBE
ODGOVORNE ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 70. stavak 1. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17.),
propisano je kako Županije, u svrhu ispunjavanja obveze iz članka 65. ovoga Zakona, osnivaju
koordinacijske radne skupine.
Sastav koordinacijske radne skupine je propisan člankom 70. stavkom 2. i sastoje se od
najmanje predstavnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnika skloništa
za životinje ako postoji na području područne (regionalne) samouprave, predstavnika nevladinih
organizacija za zaštitu životinja, predstavnika upravnog tijela jedinica lokalne samouprave
nadležnog za komunalno gospodarstvo, predstavnika središnjeg tijela državne uprave nadležnog za
unutarnje poslove iz mjesne nadležnosti policijske uprave, Hrvatske veterinarske komore i
veterinarskog inspektora, a po potrebi mogu se uključiti i predstavnici drugih pravnih i fizičkih
osoba.
Koordinacijske radne skupine služe i kao mjesto na kojemu se sastaju i zajedničkim snagama
osmišljavaju strategiju predstavnici lokalnih zajednica, udruga za zaštitu životinja i tijela nadležnih
za provedbu Zakona o zaštiti životinja.
Koordinacijska radna skupina predlaže čelniku jedinice područne (regionalne) samouprave
mjere za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području. Svaka jedinica područne
(regionalne) samouprave mora odrediti osobu odgovornu za dobrobit životinja koja mora biti član
koordinacijske radne skupine iz članka 70. stavka 1. Zakona.
Člankom 71. stavkom 4. je propisano kako tijela jedinica područne (regionalne) samouprave
osiguravaju tehničku podršku za održavanje sastanaka koordinacijske radne skupine na način da
osiguraju prostor za sastanak, potrebnu opremu za prezentaciju te osobu koja će koordinirati
sastankom i pisati zaključke sa sastanka.
Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije je svim jedinicama lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske županije, Udrugama za zaštitu životinja, Policijskoj
upravi Osječko-baranjskoj, Ministarstvu poljoprivrede Veterinarskoj inspekciji, Hrvatskoj
veterinarskoj komori, Kinološkom društvu Osijek, skloništima za životinje, uputio dopis, KLASA:
323-01/18-01/2, URBROJ: 2158/1-01-13-18-2 od 18. siječnja 2018. godine u kojem se zatražilo
imenovanje predstavnika kao člana Koordinacijske radne skupine. Sva tijela koja su očitovanja za
predstavnika dostavili, predloženi su u Koordinacijsku radnu skupinu.
Zadaća koordinacijske radne skupine je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite
životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje
svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:
praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području njihove područne
(regionalne) samouprave te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa,
poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja,
razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje,
poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka,
razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa,
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-

-

poticanje udomljavanja pasa iz skloništa,
edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja
(označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola
razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja),
praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje,
provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih
evidencija,
predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca i
unaprjeđenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne odnosno
područne (regionalne) samouprave.

Također je Zakon o zaštiti životinja svojim člankom 70. stavkom 5. propisao obvezu
jedinicama područne (regionalne) samouprave da moraju odrediti osobu odgovornu za dobrobiti
životinja koja mora biti član koordinacijske radne skupine.
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini donošenje rješenja, u tekstu koji glasi:
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a)
KLASA:
URBROJ.
Osijek,
Temeljem članka 70. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17.) i članka 30.
točka 2., 13. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na ________ sjednici ____________________ 2018. godine

RJEŠENJE
o osnivanju Koordinacijske radne skupine
za provedbu Zakona o zaštiti životinja
na području Osječko-baranjske županije
i imenovanju njezinih članova
I.
Ovim Rješenjem osniva se Koordinacijska radna skupina za provedbu Zakona o zaštiti
životinja na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Koordinacijska radna skupina) i imenuju
njezini članovi.
II.
Zadaća Koordinacijske radne skupine je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite
životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti
javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja što uključuje:
-

-

praćenje problematike zbrinjavanja napuštenih životinja na području njihove područne
(regionalne) samouprave te donošenje mjera za smanjenje broja napuštenih pasa,
poticanje označavanja životinja za koje ne postoji obveza označavanja,
razvoj smjernica dobre prakse o primjerenom smještaju i skrbi za životinje,
poticanje kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca, osobito pasa i mačaka,
razvoj smjernica dobre prakse vezano za rad skloništa,
poticanje udomljavanja pasa iz skloništa,
edukativno djelovanje o potrebi zaštite životinja i odgovornom posjedovanju životinja
(označavanje životinja, cijepljenje protiv bjesnoće, smještaj i skrb za životinje, kontrola
razmnožavanja životinja, zabrana napuštanja životinja),
praćenje rada skloništa vezano za oglašavanje životinja za udomljavanje,
provođenje mjera za osiguranje zdravlja i dobrobiti životinja te vođenje propisanih evidencija,
predlaganje i sudjelovanje u izradi uvjeta za držanje kućnih ljubimaca i
unaprjeđenje zaštite životinja, ovisno o problemima i interesima jedinica lokalne odnosno
područne (regionalne) samouprave.
III.
U Koordinacijsku radnu skupinu imenuju se:

1.
2.
3.
4.
5.

Petar Lagator, predstavnik Osječko-baranjske županije, za predsjednika,
Silva Wendling, predstavnica Osječko-baranjske županije,
Ilija Pranjić, predstavnik Osječko-baranjske županije kao odgovorna osoba za dobrobit
životinja na području Osječko-baranjske županije,
Siniša Gregoran, predstavnik Grada Osijeka,
Barbara Bando, predstavnica Grada Našica,
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Kata Budimir-Varžić, predstavnica Grada Belišća,
Goran Šimić, predstavnik Grada Valpova,
Sanja Hatvalić, predstavnica Grada Donjeg Miholjca,
Antun Galić, predstavnik Grada Đakova,
Ivana Bandov Paulić, predstavnica Grada Belog Manastira,
Željko Jurkić, predstavnik Općine Antunovac,
Dubravka Jovanović, predstavnica Općine Bilje,
Tomislav Kuna, predstavnik Općine Čepin,
Ružica Radovanović, predstavnica Općine Darda,
Ljiljana Kuštro, predstavnica Općine Draž,
Slavko Dešić, predstavnik Općine Drenje,
Marijana Junušić, predstavnica Općine Ernestinovo,
Josip Sabo, predstavnik Općine Gorjani,
Mladen Đermanović, predstavnik Općine Jagodnjak,
Marinko Despinić, predstavnik Općine Kneževi Vinogradi,
Zdravko Kuzminski, predstavnik Općine Koška,
Slavko Tidlačka, predstavnik Općine Levanjska Varoš,
Jasna Živković, predstavnica Općine Magdenovac,
Milka Furlan, predstavnica Općine Petrijevci,
Ljiljana Zidar, predstavnica Općine Podgorač,
Željko Zetajić, predstavnik Općine Podravska Moslavina,
Zorana Kontak, predstavnica Općine Popovac,
Nikola Milanović, predstavnik Općine Punitovci,
Mirko Mihaljević, predstavnik Općine Semeljci,
Josip Jakobović, predstavnik Općine Strizivojna,
Mile Zlokapa, predstavnik Općine Šodolovci,
Irena Mikić Brezina, predstavnica Općine Trnava,
Krunoslav Morović, predstavnik Općine Vladislavci,
Damir Maričić, predstavnik Općine Vuka,
Ivica Bošković, predstavnik Kinološkog društva Osijek,
Maša Riznić, predstavnica Skloništa za životinje Osijek,
Hrvoje Harač, predstavnik Udruge Pobjede za zaštitu životinja Osijek,
Mirta Salopek Kotromanović, predstavnica Udruge 9 života Osijek,
Ivana Varkonji, predstavnica Udruge za dobrobit i zaštitu životinja i mačaka Farmica Našice,
Vesna Sapalaić, predstavnica Udruge Centar za rehabilitaciju pasa Vrata sreće,
Josip Bručić, predstavnik PU osječko-baranjske,
Tomislav Sauer, predstavnik Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Jovana Milovanović, predstavnica Veterinarske stanica Beli Manastir,
Dražen Zuković, predstavnik Hrvatske veterinarske komore Zagreb, za članove.
IV.

Koordinacijska radna skupina će donijeti Poslovnik o radu kojim se pobliže uređuje njezin
način rada.
V.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za Koordinacijsku radnu skupinu će obavljati
Upravni odjel za poljoprivredu Osječko-baranjske županije.
VI.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".
Predsjednik
Dragan Vulin
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DOSTAVITI:
1.
Imenovani
2.
Upravni odjel za poljoprivredu
Osječko-baranjske županije
3.
"Županijski glasnik"
4.
Pismohrana
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b)
KLASA:
URBROJ:
Osijek,
Temeljem članka 70. stavak 5. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17.) i
članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na _______ sjednici _________________ 2018. godine

RJEŠENJE
o imenovanju osobe odgovorne
za dobrobit životinja na području
Osječko-baranjske županije
I.
Odgovornom osobom za dobrobit životinja na području Osječko-baranjske županije imenuje
se Ilija Pranjić, viši savjetnik za lovstvo u Upravnom odjelu za poljoprivredu Osječko-baranjske
županije.
II.
Imenovani iz prethodnog stavka ovoga Rješenja član je Koordinacijske radne skupine za
provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije.
III.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1.
Ilija Pranjić
2.
Upravni odjel za poljoprivredu
Osječko-baranjske županije
3.
"Županijski glasnik"
4.
Pismohrana
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