
PRIJEDLOG 

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

______________________donijela 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 

prihvaćanje amandmana na Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja, i to: 

 

- amandmana I. zastupnika Veljka Kajtazija, od 20. rujna 2017. godine, amandmana zastupnika 

Stjepana Kovača, od 20. rujna 2017. godine, amandmana IV. Kluba zastupnika Živog zida i 

SNAGA-e, od 21. rujna 2017. godine, amandmana III. Kluba zastupnika Hrvatske narodne 

stranke – liberalni demokrati, od 21. rujna 2017. godine i amandmana I. Kluba zastupnika 

GLAS-a i HSU-a, od 21. rujna 2017. godine, na članak 63. kojem se dodaje stavak 6. 

 

- amandmana II. zastupnika Veljka Kajtazija, od 20. rujna 2017. godine, na članak 54. stavak 

1. i članak 55. koji se briše 

 

- amandmana III. Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, od 21. rujna 2017. godine, 

amandmana II. Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati, od 21. rujna 

2017. godine i amandmana III. Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, od 21. rujna 2017. godine, 

na članak 11. stavak 1. točku 15. 

 

- amandmana I. Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati, od 21. rujna 

2017. godine, na članak 5. stavak 2. točku 5. 

 

- amandmana Kluba zastupnika HDZ-a, od 21. rujna 2017. godine, na članak 5. stavak 2. točku 

31., članak 48. u kojem se iza stavka 2. dodaje stavak 3., članak 62. u kojem se iza stavka 2. 

dodaje novi stavak 3. i članak 88. stavak 1. u kojem se iza točke 10. dodaje točka 11. 
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  mr. sc. Andrej Plenković 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 

 Na 5. sjednici Hrvatskoga sabora na raspravi održanoj dana 21. rujna 2017. godine o 

Konačnom prijedlogu zakona o zaštiti životinja P.Z.E. br. 147 amandmane su između ostalih 

podnijeli zastupnik Veljko Kajtazi, zastupnik Stjepan Kovač, Klub zastupnika Živog zida i 

SNAGA-e, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalni demokrati, Klub zastupnika 

GLAS-a i HSU-a i Kluba zastupnika HDZ-a. 

 

 Prihvaćeni su amandmani zastupnika Veljka Kajtazija poslovni broj P.Z.E. br. 147/1 od 

20. rujna 2017. godine na Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja, i to amandman vezan uz 

članak 54. stavak 1. koji se mijenja i glasi: „Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne 

mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno 

tijelo.“ i članak 55. koji se briše te uz članak 63. kojem se dodaje stavak 6. koji glasi: „Jedinice 

lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole 

razmnožavanja.“. 

 

 Prihvaćen je amandman zastupnika Stjepana Kovača poslovni broj P.Z.E. br. 147/3 od 

20. rujna 2017. godine na Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja, vezan uz članak 63. 

kojem se dodaje stavak 6. koji glasi: „Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu 

sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.“. 

 

 Djelomično su prihvaćeni amandmani Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e 

poslovni broj P.Z.E. br. 147/5 od 21. rujna 2017. godine na Konačni prijedlog zakona o zaštiti 

životinja i to amandman vezano uz članak 11. stavak 1. točku 15. kojim se predlaže da se iza 

riječi „nekom drugom pokusu“ dodaju riječi: „a nije ju moguće udomiti,“ i amandman vezano 

uz članak 63. kojem se dodaje stavak 6. koji glasi: „Jedinice lokalne samouprave mogu propisati 

trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.“. 

 

Prihvaćeni su amandmani Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalni 

demokrati poslovni broj P.Z.E. br. 147/6 od 21. rujna 2017. godine na Konačni prijedlog zakona 

o zaštiti životinja, vezano uz članak 5. stavak 2. točku 5. kojim se predlaže da se iza riječi 

„njima“ dodaju riječi „uz obveznu suglasnost i prisustvovanje veterinarskog inspektora,“, 

članak 11. stavak 1. točku 15. koja se mijenja i glasi: „15. je životinja uzgojena za korištenje u 

pokusima, ali se neće koristiti u predviđenom pokusu ili nekom drugom pokusu, a nije ju 

moguće udomiti, pa se zato smatra suvišnom pokusnom životinjom ili ako je takav postupak 

potreban zbog dobrobiti pokusne životinje.“ i članak 63. kojem se dodaje stavak 6. koji glasi: 

„Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole 

razmnožavanja.“. 

 

Djelomično su prihvaćeni amandmani Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poslovni broj 

P.Z.E. br. 147/7 od 21. rujna 2017. godine na Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja, 

vezano uz članak 63. kojem se dodaje stavak 6. koji glasi: „Jedinice lokalne samouprave mogu 

propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.“ i članak 11. stavak 1. 

točku 15. kojim se predlaže da se iza riječi „nekom drugom pokusu“ stavlja zarez i dodaju se 

riječi: „a nije ju moguće udomiti,“ 

 



Prihvaćeni su amandmani Kluba zastupnika HDZ-a poslovni broj P.Z.E. br. 147/9 od 

21. rujna 2017. godine na Konačni prijedlog zakona o zaštiti životinja, vezano uz članak 5. 

stavak 2. točku 31. kojim se predlaže da se iza riječi „šuma“ dodaju riječi: „i iznošenje 

ogrjevnog drva“, članak 48. u kojem se iza stavka 2. dodaje stavak 3. koji glasi: „Zabranjuje se 

puštanje pasa u dijelove lovišta namijenjene uzgoju i zaštiti divljači u vremenu od 1. ožujka do 

30. rujna.“, članak 62. kojem se dodaje novi stavak 3. koji glasi: „Ukoliko niti jedna jedinica 

lokalne samouprave, a ni neka druga fizička i pravna osoba ne osnuje sklonište na području 

jedinice područne (regionalne) samouprave, isto osniva jedinica područne (regionalne) 

samouprave. Troškove osnivanja snose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave“., 

članak 88. stavak 1. u kojem se iza točke 10. dodaje točka 11. koja glasi: „11. pusti pse u 

dijelove lovišta namijenjene uzgoju i zaštiti divljači u vremenu od 1. ožujka do 30. rujna (članak 

48. stavak 3.).“. 

 

Slijedom navedenog, temeljem odredbe članka 51. stavka 4. Poslovnika Vlade 

Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 61/15, 99/16 i 57/17), podnosi se zahtjev za davanje 

suglasnosti za prihvaćanje navedenih amandmana na Konačni prijedlog zakona o zaštiti 

životinja, P.Z.E. br. 147. 

 

 

 

 


