
УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ОД 

СТРАНЕ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТА НА ЖИВОТИЊАМА 

 

Да би се оглед на експерименталним животињама спровео у ИМГГИ, 

неопходно је имати решење Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине (МПЗЖС) и сагласност одговорног лица. За добијање решења МПЗЖС 

потребно је Мишљење Етичке комисије за добробит експерименталних животиња 

ИМГГИ, које се обезбеђује по следећој процедури: 

 

 

Пријава се састоји из следећих образаца и прилога:  

 

(i) ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА OДОБРЕЊE СПРОВОЂЕЊА ОГЛЕДА 

НА ЖИВОТИЊАМА,  

(ii) ЗАХТЕВ за стручно мишљење о етичкој оправданости спровођења 

огледа на животињама или животињским органима и ткивима, у 

оквиру кога се налази и САГЛАСНОСТ одговорног лица 

(iii) 5 (пет) референци које оправдавају предложени експеримент  

 

Обрасци су постављени на сајту института.  

Сва документа која се прилажу треба сачувати као један фајл pdf формата.  

Фајл предати искључиво електронски, на адресу: 

ekdobrobitzivotinja@imgge.bg.ac.rs: 

 

 

2. Етичка комисија разматра пријаве пристигле до краја текућег месеца у 

наредном месецу. Уколико је Етичка комисија сагласна са експериментом, 

обавештава подносиоца захтева да достави два примерка штампаног обрасца 

са референцама и пише позитивно мишљење. Мишљење комисије, образац и 

референце се шаљу у надлежно министарство. Министарство на основу 

мишљења комисије и приложеног материјала пише дозволу коју потписује 

надлежни Министар.  

 

3. Уколико Етичка комисија има примедбе, она са тим примедбама (унешене 

као коментари у WORD документ) враћа кандидату пријаву на исправку. По 

враћеном исправљеном Образцу, Етичка комисија пише мишљење. Уколико 

пријава не одговара Закону о добробити животиња и важећим подзаконским 

актима на ИМГГИ, пријава не улази у процедуру издавања мишљења, а 

подносилац захтева се о томе благовремено обавештава.  

 

4. По завршетку експеримента, кандидат је дужан да Етичкој комисији 

(ekdobrobitzivotinja@imgge.bg.ac.rs) достави извештај колико је животиња 

од планираних искоришћено у експерименту, да ли су животиње остале у 

животу или уколико нису, на који начин су еутаназиране. Ови подаци су 

неопходни да би се ка надлежном министарству сачинио коначни извештај.  



 

 

 

Приликом попуњавања обрасца потребно је придржавати се следећих правила: 

 

1. У рубрике које се односе на одговорне истраживаче (рубрика 3) и њихову 

обуку/искуство, унети податке који се односе само на обуку и искуство у раду 

са огледним животињам, као и сертификате о завршеним 

курсевима/настави/обуци о заштити добробити експерименталних животиња. 

Не треба уносити податке који нису од значаја за добробит животиња. 

Одговорни истраживач не може бити докторант и мора бити запослен у 

установи у којој се оглед изводи. 

2. Надлежно Министарство дозволе издаје на 3 године. Уколико се очекује да 

истраживање траје 3 године треба попунити рубрике (рубрика 6) које се 

односе на трогодишњи период.  

3. Опис за лаика (рубрика 8.1) – треба да буде попуњен језиком у коме не 

доминира стручна терминологија, кратко, да би чланови комисије који нису 

ветеринари, а који се брину о добробити животиња, разумели суштину 

огледа. Од тога у многоме зависи њихов позитиван став према огледу. 

4. Шематски приказ огледа (рубрика 12) – треба да буде шематски / графички 

приказ тока експеримента уз графички приказ времена апликације супстанце, 

времена узоркoвања крви / ткива, времена еутаназије животиња и кратак опис 

(до 400 речи) експеримента.  

5. Конкретне информације које треба да садржи приказ огледа су по ставкама 

наведене у Закону о добробити животиња (2010. година) у члану 34. 

 

Добијање сагласности одговорног лица 

 

Формулар за сагласност одговорног лица се налази у оквиру Захтева за стручно 
мишљење о етичкој оправданости спровођења огледа на животињама или 
животињским органима и ткивима. Попуњен формулар се предаје уз осталу 
документацију, БЕЗ потписа директора ИМГГИ. По добијању дозволе од стране 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине за извођење 
експеримента на животињама одговорно лице преузима овај формулар од Етичке 
комисије ИМГГИ, односи га на потпис директору и чува га у својој документацији, а 
копију доставља Етичкој комисији ИМГГИ за архивирање. 
 

 

За додатне информације јавити се Снежани Којић (snezanakojic@imgge.bg.ac.rs) или 

Марији Швиртлих (schwirtlich@gmail.com). 

 

 

Београд, 10.10.2017 

 

mailto:schwirtlich@gmail.com

