
ОБАВЕЗНЕ ОБУКЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ О ДОБРОБИТИ 
ЖИВОТИЊА 

 
Обука превозника животиња, у складу са чланом 23, став 2, Закона о добробити 
животиња 
Програм обуке је прописан Правилником о програму обуке о добробити животиња приликом 
њиховог превоза, као и садржини и начину вођења регистра превозника животиња 
(''Службеном гласнику РС', бр. 73/10) 
 
Обуком се обрађују следеће теме: 
1. општи услови за превоз животиња; 
2. начин превоза животиња и поступање са животињама у току превоза; 
3. документа потребна у току путовања; 
4. услови у погледу превозних средства у којима се превозе животиње; 
5. физиологија животиња, посебно потребе у храни и води, понашање животиња и појам 
стреса; 
6. утицај понашања возача и пратиоца животиња у превозном средству на добробит животиња 
и квалитет меса; 
7. заштита животиња у непланираним ситуацијама; 
8. безбедност људи који раде са животињама. 
После завршене обуке и провере оспособљености издаје се потврда о обучености. 
 
Обука за лица која обављају обуздавање, омамљивање и клање животиња у складу са 
чланом 31, став 2, Закона о добробити животиња 
 
Програм обуке је прописан Правилником о условима и средствима за лишавање животиња 
живота, начину поступања са животињама непосредно пре клања, начину омамљивања и 
искрварења животиња, условима и начину клања животиња без претходног омамљивања, као 
и програму обуке о добробити животиња током клања (''Службени гласник РС''. бр 14/2010) 
 
Програм оспособљавања из члана 7. става 1. овог Правилника састоји се од: 
1. Основа из области заштите животиња при клању или лишавању живота; 
2. Основа из области које уређује померање односно покретање животиња и то: 
1) истовар животиња из превозних средстава, 
2) покретање животиња у просторима кланице од места истовара до депоа и од депоа до места 
обуздавања, омамљивања и клања; 
3. Основа који се односе на услове које морају испуњавати објекти, односно простори за 
прихват и привремени смештај животиња у кланици (депо) као и основна начела заштите 
животиња у депоу; 
4. Основа који се односе на начин обуздавања животиња пре клања; 
5. Основних начела и допуштених поступака омамљивања; 
6. Поступака при клању и искрварењу животиња; 
7. Практичног или аудио визуелног прикaзивања поступака из овог правилника. 
 
Обука за правна и физичка лица која обављају огледе на животињама, као и правна и 
физичка лица, односно предузетници, који се баве држањем, репродукцијом и прометом 
огледних животиња у складу са чланом 33, став 2 и 3, Закона о добробити животиња 



Програм обуке је прописан Правилником о условима за упис у регистар за огледе на 
животињама, садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити огледних 
животиња, обрасцу захтева за одобрење за спровођење огледа на животињама, начину неге, 
поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења 
евиденције о држању, репродукцији, промету, односно спровођењу огледа на животињама 
(''Службени гласник РС' бр.39/10) 
Правна и физичка лица која обављају огледе на животињама, као и правна и физичка лица, 
односно предузетници, који се баве држањем, репродукцијом и прометом огледних животиња 
морају да испуњавају услове у погледу обучености о добробити животиња у складу са 
законом којим се уређује добробит животиња. 
Услови из става 1. овог члана односе се на: 
1. лица одговорна за заштиту добробити огледних животиња и лица задужена за бригу о 
огледним животињама 
2. лица које обављају оглед или учествује у једном његовом делу (лабораторијски техничари) 
3. надлежна лица (научни истраживачи) 
4. лица која су посебно обучена за рад у корисничким објектима, објектима за узгој и 
објектима за снабдевање (ветеринари специјалисте) 
Горе наведена лица морају да прођу одговарајућу обуку о добробити огледних животиња у 
складу са Програмом обуке о добробити огледних животиња (Прилог 3, Правилника). 
Програм обуке о добробити огледних животиња прилагођен је врсти послова који се обављају 
у вези са огледним животињама, односно лицима која обављају те послове. 
У зависности од врсте послова који се обављају у вези са огледним животињама, лица која те 
послове обављају категорисана су на следећи начин: 
1. категорија А - лица одговорна за заштиту добробити огледних животиња и лица задужена за 
бригу о огледним животињама; 
2. категорија Б - лица која обављају оглед или учествују у једном његовом делу 
(лабораторијски техничари); 
3. категорија В - надлежна лица (научни истраживачи); 
4. категорија Г – лица која су посебно обучена за рад у корисничким објектима, објектима за 
узгој и објектима за снабдевање (ветеринари специјалисти). 
 
I. Обука лица која припадају категорији А 
1. Основне инструкције у погледу етичких и законодавних аспеката заштите добробити 
огледних животиња; 
2. Начин поступања са огледим животињама, који се односи на: 
- амбијенталне услове, прибор, опрему, кавезе у објектима у којима се држе животиње, као и 
њиховопис, употреба и одржавање, 
- поступање и фиксирање огледних животиња, 
- хумане методе лишавања живота различитих врста огледних животиња, 
- физиологију и понашање сваке појединачне животињске врсте која се користи у огледу, 
- држање животиња, узгој животиња ако је потребно, 
- контролу амбијенталних услова у смештајном простору за животиње; 
3. Препознавање доброг здравственог стања и обољења и обољења огледних животиња, које 
се односи на: 
- контролу обољења 
- елементе физиологије и понашања различитих животињских врста које се користе у 
огледима; 
4. Препознавање бола, патње и стреса код огледних животиња; 



5. Прописе и праксу из области безбедности, административних мера, превоза, пријема 
животиња, набавке и уклањања огледних животиња; 
6. Посебне обуке ако је то неоходно за све послове везане за пружање помоћи у огледима. 
 
II. Обука лица која припадају категорији Б 
Обука лица која припадају категорији Б обухватита: 
1. Основно одговарајуће знање о преузмању бриге о животињама, као прописе и праксу који 
се односе на безбедност, адмнистративне мере, превоз, пријем и уклањање огледних 
животиња; 
2. Етичке и законске аспекте коришћења огледних животиња; 
3. Начин поступања са огледним животињама и основне принципе држања, који се односе на: 
- биолошке, а посебно физиолошке и карактеристике у понашању различитих врста, раса и 
сојева огледних животиња, које су релевантне за задатак који се обавља, 
- поступање и фиксирање огледних животиња, 
- хумане методе лишавања живота различитих врста огледних животиња; 
4. Препознавање доброг здравственог стања и обољења животиња - практични аспекти 
надзора здравственог стања и обољења животиња; 
5. Препознавање бола, патње и стреса код огледних животиња; 
6. Едукацију и обуку за обављање одговарајућих огледа, који се односе на: 
- уважавање елемената дизајна огледа, укључујући прецизирање, смањење и замену 
коришћења животиња, 
- релевантност начина смештаја и амбијенталних услова за огледе, 
- анатомију животиња које се користе у огледима, 
- анестезију и аналгезију и њихову одговарајућу примену на крају огледа како би се смањила 
патња животиња, 
- релеванте технике и хирушке процедуре. 
III. Обука лица која припадају категорији В 
Обука лица која припадају категорији В, обухвата основну обуку из области добробити 
огледних животиња, и то: 
1. Етичке аспкете и законодавство; 
2. Биологију и држање огледних животиња; 
3. Микробиологију и обољења; 
4. Осмишљавање огледа на животињама; 
5. Анестезију, аналгезију и огледне процедуре; 
6. Алтернативне методе коришћења животиња у огледима; 
7. Анализу релевантне научне литературе. 
Трајање ове обуке варира у зависности од метода обуке и потребног искуства које се захтева 
од учесника. За лица која не поседују одговарајуће одговарајуће искуство потребно је 80 
часова обуке. 
 
IV. Обука лица која припадају категорији Г 
Ако је потребно лица, која припадају катерогориги Гморају проћи неке од елемената Основне 
обуке из области добробити огледних животиња, који је предвиђен за обуку лица категорије 
В, у циљу проширивања занња у области лабораторијских, као и знања о различитим врстама 
животиња, ако са њима пре нису радили. 
Препоручљиво је да се ова лица и дање усавршавају, у циљу стицања специјализованих знања 
и искуства из области за коју су одговорна, као што је микробилогија одређених врста 
животиња, контрола квалитета, праћење здравственог стања, превенција обољења и лечење, 



етички аспекти и законодавство, начин хуманог лишавања живота животиња, смањење бола 
након процедуре и нега животиња. 
 
 
 Обука лица која раде у одгајивачницама и продавницама животиња у складу са чланом 
59, став 4, Закона о добробити животиња Програм обуке је прописан Павилником о условима 
које морају испуњавати одгајивачнице за животиње (''Службени гласник РС'' бр. 14/12). 
Програм обуке за добробит животиња за лица која раде у одгајивачницама садржи: 
1. основе из законодавства које се односе на добробит животиња; 
2. основе из области добробити животиња у одгајивачницама и начину поступања са 
животињама; 
3. основе из физиологије животиња, размножавања животиња, потреба у храни и води, 
понашања животиња и појму стреса; 
4. основе из помоћи животињама у хитним случајевима; 
5. основе које се односе на услове за заштиту добробити животиња које одгајивачница мора да 
испуњава у погледу простора за животиње, просторија и опреме; 
6. основе поступања са животињама, пријем животиња, компатибилност животиња, груписање 
и разврставање животиња и потребе животиња у погледу физичке активности; 
7. основе о начину превоза и поступања са животињама током превоза и способност 
животиња за превоз; 
8. основе о условима у погледу превозних средстава; 
9. основе о заштити лица која долазе у контакт са животињама; 
10. проверу обучености и период у којем се врши та провера, који не може бити дужи од пет 
година; 
11. висину трошкова обуке коју сноси власник, односно држалац одгајивачнице. 
Програм обуке за добробит животиња спроводи министарство надлежно за послове 
ветеринарства, односно друго правно или физичко лице. Када обуку спроводи друго правно 
или физичко лице, ту обуку спроводи по одобреном програму обуке за добробит животиња од 
стране надлежног органа, а садржај програма обуке за добробит животиња доставља 
надлежном органу. Сваки одобрени програм обуке има јединствени број који се уписује у 
евиденцију одобрених програма обуке коју води надлежни орган. По завршеној обуци издаје 
се потврда о обучености. 
 
 
Обука лица која раде са животињама у пансиону, односно прихватилишту у складу са 
чланом 61, став 2 Закона о добробити животиња  
Програм обуке је прописан Правилником о условима које морају да испуњавају пансиони и 
прихватилишта за животиње (''Службени гласник РС'', бр. 19/12). 
Обука о добробити животиња у пансионима, односно прихватилиштима врши се у складу са 
Програмом обуке о добробити животиња у пансионима, односно прихватилиштима. 
Програм обухвата проверу познавања закона и других прописа, који се односе на заштиту 
добробити животиња, као и њихову практичну примену и састоји се од: 
1. основе из области добробити животиња у прихватилишту,односно пансиону; 
2. основе из физиологије животиња, потребе у храни и води, понашање животиња и појам 
стреса; 
3. основе које се односе на услове које за заштиту добробити животиња у погледу простора, 
просторија и опреме, које мора да испуњава прихватилиште, односно пансион; 
4. основе поступања са животињама, пријема животиња, компатибилности животиња, 
груписања и разврставања животиња, потребе животиња у погледу физичке активности; 



5. основе о начину и средствима за прикупљање напуштених и изгубљених животиња; 
6. основе о начину превоза и поступања са животињама током превоза; 
7. основе о условима у погледу превозних средстава. 
Програм обуке спроводи министарство надлежно за послове ветеринрства, односно друго 
правно или физичко лице. Када обуку спроводи друго правно или физичко лице, ту обуку 
спроводи по одобреном програму обуке за добробит животиња од стране надлежног органа, а 
садржај програма обуке за добробит животиња доставља надлежном органу. Сваки одобрени 
програм обуке има јединствени број који се уписује у евиденцију одобрених програма обуке 
коју води надлежни орган. По завршеној обуци издаје се потврда о обучености. 


