Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula - Pola («Službene novine» Grada Pule
07/09, 16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 03. ožujka 2010. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o osnivanju Stožera za suzbijanje i
iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja

Članak 1.
U članku 4. Zaključka o osnivanju Stožera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod
životinja br. Klasa:500-01/09-01/57;Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3 od 16. studenog
2009. godine, točka 1. mijenja se i glasi:
« 1. Vinko Knez, predstavnik Grada Pule;»

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama» Grada Pule.

Klasa: 500-01/09-01/57
Urbroj:2168/01-05-03-0019-10-10
Pula, 03. ožujka 2010.
GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE

Zaključkom o osnivanju Stožera za suzbijanje i iskorjenjivanju bjesnoće kod životinja
br. Klasa:500-01/09-01/57;Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3

od 16. studenog 2009.

godine predstavnikom Grada Pule u Stožeru imenovan je Davor Radolović, dr.vet.med.
Obzirom da Davor Radolović više nije raspoređen u upravnom tijelu Grada Pule
nadležnom za poslove zdravstva, predlaže se donošenje Zaključka kojim bi se umjesto njega
članom Stožera odredio Vinko Knez, pomoćnik pročelnika u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti.

P.O. GRADONAČELNIKA
Mr.sc. Erik Lukšić, v.r.

Temeljem članka 61. Statuta Grada Pule - Pola («Službene novine»Grada Pule br.7/09 i
16/09), Gradonačelnik Grada Pule dana 16. studenog 2009. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o osnivanju Stožera za suzbijanje i
iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja
Članak 1.
Ovim Zaključkom osniva se Stožer za koordinirano suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće
kod životinja (u nastavku: Stožer).
Članak 2.
Zadatak Stožera je praćenje pojave bjesnoće kod životinja, poduzimanje mjera na
koordiniranom suzbijanju i iskorjenjivanju istih, te preventivnih mjera kod ljudi, kao i
usklañivanje aktivnosti na tom planu.
Članak 3.
Područje djelovanja Stožera je područje Grada Pule, te po ovlaštenju Gradonačelnika
Grada Vodnjana područje Grada Vodnjana, te po ovlaštenju općinskih Načelnika područje
općina Ližnjan, Marčana, Barban, Fažana, Medulin i Svetvinčenat.
Članak 4.
U Stožer se imenuju:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Davor Radolović, predstavnik Grada Pule;
Ezio Pinzan, predstavnik Grada Vodnjana;
Paolo Demarin, predstavnik Općine Ližnjan;
Marijan Kostešić, predstavnik Općine Marčana;
Damir Kontošić, predstavnik Općine Medulin;
Valter Živolić, predstavnik Općine Svetvinčenat;
Jasna Joka, predstavnica Općine Fažana;
Aldo Osip, predstavnik Općine Barban;
Renato Peteh, predstavnik Veterinarske ambulante Pula d.o.o.;
Danijela Žgomba, predstavnik Veterinarske ambulante «Veterinar» d.o.o. Pula;
Jasna Valić, predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.
Članak 5.

Stožer će prema potrebi u svoj rad uključivati i predstavnike tijela Državne uprave,
odnosno lovačkih društava s područja svog djelovanja.

Članak 6.
Stožer je obvezan jednom godišnje o svom radu izvještavati izvršno tijelo grada/općine s
područja svog djelovanja.
Članak 7.
Stožer donosi na kostituirajućoj sjednici Poslovnik o radu, kojim se, meñu ostalim,
ureñuje način imenovanja predsjednika i zamjenika predsjednika Stožera.
Članak 8.
Administrativne poslove za potrebe rada Stožera obavljat će upravni odjel nadležan za
poslove zdravstva Grada Pule.
Članak 9.
Ovim Zaključkom stavlja se van snage Zaključak o osnivanju Stožera za suzbijanje i
iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja, Klasa: 022-05/06-01/574, Urbroj: 2168/01-01-02-06-2,
kojeg je Gradsko poglavarstvo Grada Pule donijelo na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2006.
godine ( «Službene novine» Grada Pule 6/06).
Članak 10.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama» Grada Pule.

Klasa: 500-01/09-01/57
Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3
Pula, 16. studenog 2009.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni osnov za donošenje ovog akta sadržan je u članku 61. Statuta Grada Pula-Pola
(«Službene novine» Grada Pule br.7/09).
II PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE
Bjesnoća (rabijes, lyssa) je smrtonosna bolest središnjeg živčanog sustava koju uzrokuje
virus rabijesa, rabdovirus iz porodice Lyssavirus. Bjesnoća je prvenstveno bolest životinja, a
čovjek može oboljeti nakon ugriza bjesne životinje. U Hrvatskoj ima bjesnoće kod šumskih
životinja (lisica), a rijetko se nañe kod domaće životinje.
Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08) bjesnoća je utvrñena
kao zarazna bolest čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku.
Viši državni veterinarski inspektor Veterinarskog ureda Rijeka, Ispostava u Puli,
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donio je 07. kolovoza 2009. godine
Rješenje kojim je za područje općine Ližnjan odredio mjere radi suzbijanja i sprečavanja
širenja bjesnoće, budući je nalazom Veterinarskog zavoda Rijeka od 31.07.2009. potvrñen
pozitivan rezultat na bjesnoću lešine lisice koja je odstrijeljena na području mjesta Muntić,
općina Ližnjan.
Trenutno za područje gradova Pula i Vodnjan, te općina Marčana, Barban, Fažana,
Medulin i Svetvinčenat nije potvrñen niti jedan pozitivan rezultat na bjesnoću, ali za očekivati
je da će se bjesnoća proširiti/utvrditi i na drugim područjima.
Gradsko poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 14.srpnja 2006. godine,
donijelo je Zaključak o osnivanju Stožera za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod
životinja. Stožer prati pojave bjesnoće kod životinja, poduzima mjere na koordiniranom
suzbijanju bolesti te usklañuje aktivnosti na tom planu. Područje djelovanja Stožera je
područje grada Pule, te po ovlaštenju Gradskog poglavarstva Grada Vodnjana, područje
Vodnjana, te po ovlaštenju općinskih poglavarstva i područje općina Ližnjan, Marčana,
Barban, Fažana, Medulin i Svetvinčenat. Članovi Stožera imenovani su na temelju prijedloga
poglavarstava gradova odnosno općina.
U skladu s promjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine» br.33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09),
te statutarnim odredbama koje su posljedica takvih promjena, ne postoji Gradsko
poglavarstvo kao kolektivno izvršno tijelo, u čijoj nadležnosti je, meñu ostalim bilo i
osnivanje i imenovanje Stožera, već je njegove nadležnosti preuzeo Gradonačelnik.
Isto vrijedi i za dosadašnja radna tijela Gradskog poglavarstva. Naime, ona prestaju
postojati prestankom postojanja poglavarstva, te je stoga potrebno donijeti odgovarajuće
odluke Gradonačelnika kojima osniva radna tijela i povjerava im odreñene zadaće.
Predmetnim Zaključkom utvrñuje se zadatak Stožera, područje njegovog djelovanja te
imenovanje članova Stožera.
Članovi Stožera imenovani su od strane Gradonačelnika Grada Vodnjana, te Općinskih
načelnika općina Ližnjan, Marčana, Barban, Fažana, Medulin i Svetvinčenat.
III PRIJEDLOG AKTA

U prilogu dostavlja se prijedlog Zaključka.
IV FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA REALIZACIJU AKTA
Za realizaciju Zaključka nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Grada
Pule.
Prilozi:
1) Akti o imenovanju predstavnika Grada Vodnjana,
te predstavnika Općina - Ližnjan, Marčana, Medulin,
Svetvinčenat, Fažana i Barban;
2) Akt o imenovanju predstavnika ZZJZ IŽ;
3) Zaključak o osnivanju Stožera za suzbijanje
i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja
(«Službene novine» Grada Pule br.6/06).
Pripremio:
Davor Radolović,dr.vet.med.
PROČELNICA
Silvija Hrelja, prof.,v.r.

