
Gdje je odgovornost vlasnika kućnih ljubimaca? 

 

Školske godine 2008./2009., učenice 7. razreda: Natali Bilandžija, Nives Petrović, Stela Krstičević i 

Vana Maras te učiteljica Đurđica Novak-Žagar, sudjelovale su na Županijskoj i Državnoj smotri 

projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko 

građanstvo. 

Cilj ovog projekta bio je upoznati i senzibilizirati građane Trsata i širu javnost o opasnostima koje 

proizlaze iz neadekvatne brige o kućnim ljubimcima. 

Zainteresirali smo se za ovaj problem jer je Trsat jedno od najpoznatijih turističkih odredišta u 

Republici Hrvatskoj. Kao takvo, trebalo bi biti čisto, međutim, na igralištima gdje se igraju djeca 

svakodnevno imamo priliku vidjeti kako ljudi dovode pse bez brnjice, puštaju ih s lanca i ne čiste za 

njima. Tijekom istraživanja učenika naše škole u školskom je dvorištu, u popodnevnim satima, napao 

pas koji se sam šetao Trsatom. Jednu je djevojčicu u trsatskom parku ugrizao pas dok je jela jabuku. 

Vlasnik je na to samo rekao: "Nisam ja kriv što ga je ona mamila hranom." 

O ovom smo problemu razgovarali s ravnateljicom naše škole Sonjom Damašek-Padjen, 

pedagoginjom Jadrankom Perković-Sušanj te s odgajateljicom Gordanom Pavičić-Petrović iz dječjeg 

vrtića "Galeb". Sugovornice su nam potvrdile da se vlasnici kućnih ljubimaca ponašaju neodgovorno. 

Internetskim pretraživanjem pronašli smo i podatke o zaraznim bolestima koje se prenose s pasa i 

mačaka na ljude kao npr. bjesnoća, razne dermatološke i crijevne bolesti. U razgovoru sa školskom 

liječnicom Jasnom Burić-Modričin saznali smo da se ugrizne rane mogu inficirati te da je bila 

svjedokom zaraze glistama i trakavicom. 

Sljedeći korak u našem istraživanju bilo je anketiranje naših roditelja. Anketa je provedena na uzorku 

od 112 roditelja. Roditelji su se usuglasili da je potrebno više komunalnih redara, da treba kažnjavati 

prijestupnike, da je potrebno ljude upoznati sa Zakonom o životinjama i educirati ih. Zbog toga smo 

proučili Zakon o životinjama, Zakon o veterinarstvu, Zakon o komunalnom gospodarstvu i Odluku o 

registraciji i držanju pasa iz koje smo doznali da je između ostalog zabranjeno voditi pse na sportska i 

školska igrališta, dječje vrtiće, na zelene površine kao što su cvjetnjaci, parkovi i šetališta te da 

novčana kazna za prekršitelje iznosi od 1000 do 2000 kuna. Stoga smo razgovarali s djelatnicima 

riječkog komunalnog poduzeća "Čistoća" i doznali da postoji jedan komunalni redar zadužen za 

područje Trsata, Strmice, Vojaka, Krimeje, dijela gradskog Korza i gradsku tržnicu, da ima svoje radno 

vrijeme i mnoštvo drugih poslova, da ga ljudi ne shvaćaju ozbiljno, da mu prijete i vrijeđaju ga ako 

nije u pratnji policijskog djelatnika a da se koševi s vrećicama za čišćenje okoliša koriste za igru djece. 

Uvidjeli smo da Zakon postoji ali se ne provodi u praksi te smo razmotrili neka druga moguća 

rješenja. Moguće je izgraditi zelene površine za pse. Moguće je postaviti kamere u parkovima. 

Moguće je razvijati svijest građana. Mišljenja smo  da građane treba osvijestiti i educirati putem 

medija i predavanja o opasnostima koje proistječu iz slobodnog kretanja kućnih ljubimaca po 

površinama predviđenim za igru djece. Ova naša politika ide u prilog novoj viziji Republike Hrvatske u 

skladu je s Ustavom RH-čl. 64. i zakonima Europske unije. Na taj način bi se doprinjelo zdravijem i 

mirnijem okruženju za djecu. 

Odlučili smo da s planom djelovanja upoznamo ravnateljicu, Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Vijeće 

učenika. Odlučili smo organizirati roditeljski sastanak s predavačem iz zdravstvene struke i s 



komunalnim redarom koji će roditeljima prezentirati kako prijaviti prekršitelja i koje su kazne za 

prekršitelje te upoznati medije s problemom.  

Od komunalnog poduzeća Grada Rijeke "Čistoća" dobili smo prometni znak zabrane dovođenja pasa. 

 

 



 

 


