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Lastovo, 7. siječnja 2021. godine
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv dokumenta o kojem se provodi savjetovanje: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja
Vrijeme trajanja savjetovanja: od 2. prosinca 2020. godine do 2. siječnja 2021. godine
Cilj savjetovanja: Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom, dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te
prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
Objava akta: Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja objavljen je na web stranici Općine Lastovo 2. prosinca 2020. godine.
Odaziv javnosti: Tijekom javnog savjetovanja pristigla je jedna primjedba/prijedlog.
Troškovi provedenog savjetovanja: Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

PREGLED ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

R.b.

Datum
zaprimanja

Naziv
predstavnika
zainteresirane
javnosti

Tekst primjedbe ili prijedloga

Clanak 5. stavak 2. nije u skladu Zakonom o sumama.
Sumsko zemljiste u najmu se ne smije ograditi
Clanak 16. rok od 3 mjeseca nije dovoljan za prilagodbu.
Smatram da primjereni rok je godinu dana. Naime, opcina ne
dodjeljuje drzavnu zemlju,Hrvatske sume su stopirale uredbu
o dodjeli zemljista zbog kriminala u slucaju Rimac.
Posjedujem 129 koze. Ja zbog rigidne Odluke opcine Lastovo
sam prisiljen prodati koze, ugasiti OPG i odseliti se iz Lastova
jer sam lisen prihoda zbog Odluke. A prodaja koza zbog
korona krize nevjerujem da ce to biti mogoce u roku od 3
mjeseca.
1.

30.12.2020.

Anonimno
Nakon ponovljenog citanja prijedloga odluke povlacim svoju
primjedbu na clanak 5.st2.
Ponovo apeliram da se rok od 3 mjeseca produzi jer je
prekratak da uskladim uvjete.
Smatram da rok treba biti 1 godinu.
Naime radi se o stadu koje broji 129 grla.
Jarenje se ocekuje u ozujku tako da prodaja stada je
sadnemoguca, sto zbog blagdana,zime...kupci trebaju imati i
dovoljno hrane zakupljenu stoku.
Vrijeme za prodaju stada je jesen, tako da bi do kraja 21
godine likvidirao stado.

Primjedba ili
prijedlog
prihvaćeno ili
neprihvaćeno

Razlozi prihvaćanja ili
neprihvaćanja

Prijedlog se
djelomično
prihvaća na
način da su
posjednici
domaćih
životinja dužni
uskladiti uvjete,
način i mjesto
držanja domaćih
životinja prema
odredbama ove
Odluke u roku
od pet mjeseci
od stupanja na
snagu ove
Odluke.

Prijedlog se ne može u
cijelosti prihvatiti jer je
cilj donošenja ove
Odluke uređenje uvjeta,
načina i mjesta držanja
domaćih
životinja, osobito u
ljetnim mjesecima. Iz tog
razloga, a uvažavajući
prijedlog podnositelja,
rok će se produžiti sa tri
na pet mjeseci.

Pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela
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