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VLADI REPUBLIKE

HRVATSKE

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. sc. Mirele Holy, zastupnice u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru
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Zagreb, 26. studeni 2014.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Leko,

molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu
Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa.

S poštovanjem,

dr. sc. Mirelaf19oly

Prilog: kao u tekstu

MIRELA HOLY,
zastupnica u Hrvatskom saboru
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Zagreb, 26. studeni 2014.
PREDSJEDNIK VLADE RH
GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ
PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani predsjedniče Vlade,
obratile su mi se aktivistice udruge "Vau Vau Amigo" iz Predavca kraj Bjelovara te me
upozorile na nehumane uvjete u kojima žive psi iz skloništa "Ottova kućica" u Peterancu,
također u blizini grada Bjelovara. Naime, psi u skloništu "Ottova kućica" već dugo su,
tvrde, podložni sustavnom zlostavljanju i izgladnjivanju te iznimno teškim životnim
uvjetima. Predsjednik udruge "Ottova kućica", koji bi pomoću novčanih prihoda koje
osiguravaju pet okolnih gradova i dvadesetak općina s kojima udruga ima potpisan
ugovor o zbrinjavanju pasa trebao omogućiti adekvatne uvjete za život zbrinutih
životinja, to i dalje ne čini unatoč upozorenjima koja su mu upućena od strane nadležne
veterinarske inspekcije grada Bjelovara i apelima samih građana koji su svjedoci ovog
slučaja zlostavljanja životinja.

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:
Je li Vlada Republike Hrvatske upoznata s ovim slučajem? Što se planira poduzeti po
ovom predmetu? Kako je moguće da unatoč intervencijama nadležne veterinarske
inspekcije sa mjesta događaja nisu obaviještena i druga državna tijela koja bi po zakonu
trebala intervenirati u slučajevima zlostavljanja životinja i kazniti sudionike navedenog
kaznenog djela? Kada će životinje biti nahranjene i dobiti potrebnu veterinarsku skrb?
Tko je odgovoran za ovaj slučaj evidentnog kršenja odredbi Zakona o zaštiti životinja te
Kaznenog zakona?

