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Prilog 1. Pregled zaprimljenih mišljenja/primjedbi/prijedloga  s razlozima njihova prihvaćanja/neprihvaćanja 

 

Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: NACRT prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na području Grada Gospića 

 

Red.

br. 

Naziv sudionika 

(pojedinac, organizacija, 

institucija) u savjetovanju  

Tekst komentara/primjedbe/prijedloga 

Prihvaća se 

/ 

Neprihvaća 

se 

/ 

Djelomično 

se prihvaća 

 

Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja 

mišljenja/primjedbe/prijedloga 

 

1.  

 

Milan Radošević, OPG 

Radošević 

 

 Odlukom o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na 

području grada Gospića nećemo Gospić napraviti urbanijim. 

Ovakvom odlukom, a to jasno pokazuje karta, u pojedinim 

dijelovima Grada nanosi se šteta primjerice starijim 

stanovnicima Gospića koji imaju nekoliko kokica ili jednu 

svinju. Postoji odreĎeni broj populacije (hrvatski branitelji-

PTSP) kojima držanje domaćih životinja pomaže da lakše 

prebrode teške životne situacije. Kod domaćinstava koja se 

time bave ne radi se o industriji, radi se o ljudima koji životinje 

drže da bi lakše popunili svoj budžet. Linija koja je povučen na 

karti u pojedinim dijelovima Grada ide predaleko od centra 

(istočni Gospić), na drugim mjestima preblizu. Krivudanje te 

linije daje mi za pravo vjerovati da se nekome pogoduje. 

Primjerice putanja iz vojarne u ulici Kralja Tomislava ne ide 

do kraja ulice već odjednom naglo skreće na Kanišku. Takvih 

primjera ima i na području Pazariške i susjednih ulica. Primjer 

je i dolazak linije iz Budačke ulice prema Pazariškoj pri čemu 

lijeva strana Pazariške smije držati domaće životinje, a desna 

ne. Dio ulice Petra Svačića isto tako. U 11. članku Odluke 

jasno piše da se životinje ne smiju držati u povijesnoj jezgri 

 

 

 

 

 

 

Prihvaća se 

 

 

 

Navedeni članak 11. briše se iz Odluke o uvjetima i 

načinu držanja domaćih životinja na području Grada 

Gospića iz razloga što će se područja zabrane držanja 

domaćih životinja urediti posebnom odlukom 

Gradonačelnika, a na prijedlog Gradskog upravnog 

odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša. 
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grada i smatram da je takvo stajalište najispravnije. 

Jednostavno treba odrediti ili kružnicom ili najvažnijim 

križanjima što je to povijesna jezgra grada, a za sve iza toga i 

pojedinim člancima odluke i raznim zakonima odreĎeno je u 

kakvim se uvjetima smiju držati životinje. Postoje mehanizmi 

za prekršitelje i načini kažnjavanja. 

Smatram da u Članku 11. koji govori o tome gdje se životinje 

smiju držati nisu potrebne točke e i f. naime neke životinje 

mogu se držati i na parcelama manje površine od 500 četvornih 

metara. Točku f treba u potpunosti izbaciti jer je u ranijim 

točkama u potpunosti odreĎeno gdje se smiju držati životinje. 

 

 

2. Mile Svetić i Tomislav 

Špoljarić 

 

Izvor prihoda od farme je jako važan za naše živote. Molimo 

vas da nas uvažite, naša farma stara je 70. g. i ide u nasljedstvo 

djece. Imam ženu, sina i kćer ima muža i dvoje male djece. 

Zadovoljavamo sve članke iz općeg akta. Od buduće zubarske 

ordinacije udaljeni smo 300 m do 400 m. 

 

Prihvaća se 

 

Članak 11. koji se odnosi na područja zabrane 

držanja domaćih životinja, briše se iz Odluke o 

uvjetima i načinu držanja domaćih životinja na 

području Grada Gospića iz razloga što će se područja 

zabrane držanja domaćih životinja urediti posebnom 

odlukom Gradonačelnika, a na prijedlog Gradskog 

upravnog odjela za komunalnu djelatnost, stanovanje, 

graditeljstvo i zaštitu okoliša. 

 

 


