
УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ЕТИЧКУ КОМИСИЈУ 
И ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ОД СТРАНЕ 

МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСПЕРИМЕНТА НА ЖИВОТИЊАМА 

 
Сагласност одговорног лица институције у којој се оглед на животињама спроводи 
 

Процедура које се придржава Етичка комисија: 
 
1. Образац за Етичку комисију, постављен на сајту факултета, предаје се на следећу 

адресу електронске поште: eticka@agrif.bg.ac.rs са назнаком у subject-u Пријава 
огледа, и име главног истраживача.  
Прилико пријаве само у електронском облику се предаје: 

a. Посебан word документ који садржи податке: име и презиме подносиоца 
захтева, место запослења (опционо факултет или универзитет на ком се 
кандидат налази на неком од студијских програма) и датум подношења захтева 
– нема посебног обрасца. 

b. Попуњен образац и 5 (пет) референци (цео текст) које оправдавају предложени 
експеримент (pdf. формат). 

c. Кандидати који нису запослени на ПФУБ дужни су да уплате 5000,00 РСД 
(урачунат ПДВ) на име трошкова обраде захтева (детаљи за уплатницу: име 
презиме и адреса уплатиоца, сврха плаћања – издавање мишљења Етичке 
комисије, прималац (Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 
износ, рачун  840-1872666-79, позив на број 145-1). 

2. Етичка комисија, на основу предатих пријава, у текућем месецу разматра оне које су 
поднете (на горе описан начин) до првог петка у месецу. Уколико је Етичка 
комисија сагласна са експериментом, обавештава подносиоца захтева да достави два 
примерка штампане форме истог и пише позитивно мишљење. Мишљење комисије, 
образац и радови 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 ПФУБ, 
пријава не улази у процедуру издавања мишљења, а подносилац захтева се о томе 
благовремено обавештава. 

4.  После добијања позитивног мишљења од стране Етичке комисије, кандидат треба да 
добије и сагласност одговорног лица установе где се животиње чувају (декана и 
шефа катедре на којој се експеримент изводи на ПФУБ, директора инстиута или 
руководиоца фарме) за извођење тог експеримента. 

5. По завршетку експеримента, кандидат је дужан да Етичкој комисији 
(eticka@agrif.bg.ac.rs) достави извештај колико је животиња од планираних 



искоришђено 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. 

Попуњавање образаца – места на којима се најчешће греши: 
Приликом попуњавања обрасца потребно је придржавати се следећих правила: 

1. У рубрике које се односе на одговорне истраживаче (рубрика 3) и њихов 
тренинг/искуство, унети податке који се односе само на тренинг и искуство у 
раду са огледним животињама, као и сертификате о завршеним 
курсевима/настави/обуци о заштити добробити експерименталних животиња. 
Не треба уносити податке који нису од значаја за добробит животиња. 

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, 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 експерименту. 

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 ("Сл. гласник РС" 41/09) у члану 34. 

Додатне информације можете добити на eticka@agrif.bg.ac.rs. 


