У складу са чланом 19. став 1. тачка 6) Статута Организације за
поштовање и бригу о животињама - ORCA Скупштина је на седници
одржаној дана 23. 12. 2010. године у Београду, усвојила:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ORCA
за 2008 и 2009. годину

1. Образовање и васпитање о добробити животиња
Активности ORCA у области образовања имају за циљ:
- Пружање подршке надлежним државним органима да интегришу
образовање и васпитање о добробити животиња у законодавство
и формално образовање у Републици Србији.
- Подршка наставницима у реализацији образовања и васпитања
о добробити животиња у свакодневном раду.
- Рад на изради оквира курикулума о добробит животиња који ће
послужити као водич надлежним дражавним органима да
интегришу ову област у наставне програме.
- Јачање свести јавности о значају образовања и васпитања о
добробити животиња.
Током 2008/2009 обављене су следеће активности:
- Обука наставника (основних и средњих школа) - 30 спроведених
радионица су имале за резултат 558 обучених наставника;
- Обука васпитача предшколских установа - 2 одржане радионице
су имале за резултат 48 обучених васпитача;
- Обука 14 студената учитељског факултета, који су постали нова
циљна група програма “Добробит животиња и ми”;
- Бројне промотивне акције са школама, наставницима и
студентима у циљу промовисање значаја образовања и
васпитања о добробити животиња;
- Постављен је посебан сајт ORCA образовање са циљем да пружи
подршку и корисне ресурсе васпитачима, наставницима
основних и средњих школа; стручњацима који раде на
интеграцији образовања и васпитања о добробити животиња у
наставне програме, као и издавачима уџбеника и наставних
средстава (http://obrazovanje.orca.rs).
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Позитивно реаговање надлежних институција током протеклих година,
наставило се и у овом периоду. Нас програм професионалног
усавршавања учесника у образовању “Добробит животиња и ми”
реакредитован је по трећи пут 2009. године од стране Завода за
унапређивање образовања и васпитања.
Од септембра 2009 ORCA је подржана од стране Института за одрживе
заједнице (ISC) и Америчке агенције за међународни развој (USAID) у
реализацији пројекта: „Образовање и васпитање о добробити
животиња - за људе, животиње и животну средину“, који има за циљ
израду оквира курикулума за образовање и васпитање о добробити
животиња. Истовремено пројекат је усмерен и на подизање свести
јавности о значају интегрисања Образовања и васпитања о добробити
животиња у наставне програме.

2. Унапређивање прописа и стратегија
ORCA је наставила своје активности на лобирању доносилаца одлуча у
правцу унапређивња прописа и стратегија које се односе на добробит
животиња. Одржано је више десетина састанака са представницима
надлежних министарстава и народним посланицима, чији је циљ био
да се добије подршка за усвајање Закон о добробити животиња, али и
низа других прописа и стратегија које је ORCA поднела.
Започели смо сакупљање потписа за подршку доносењу Универзалне
декларације о добробити животиња од стране Генералне скупштине
УН. С тим у вези, крајем априла 2009, организовани су састанци на
највишем нивоу. Делегацију ORCA и Британског краљевског удружења
за спречавање суровости према животињама (RSPCA) примио је
министар пољопривреде, шумарства и водопривре, а касније и
председник Републике Србије. Mинистар и председник, су пружили
подршку за доносење Универзалне декларације о добробити зивотиња
– UDAW и истакли потребу за унапређивањем домаћег законодавста,
његове примене и развоој образовних програма.
Крајем 2009. године, Закључком Владе Републике Србије о пружању
подршке за усвајање Универзалне декларације о добробити животиња
при Уједињеним нацијама, наша земља је међу првима у свету
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подржала ову важну глобалну иницијативу, определивши се за
континуиран рад на изградњи система добробити животиња.
Предлози за измене и допуне прописа и стратегија
Током 2008/2009 ORCA је израдила следеће предлоге за измене и
допуне прописа и стратегија које је доставила надлежним државним
органима:
А) Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде
- Предлог за измене и допуне Закона о ветеринарству.
- Предлог за измене и допуне Нацрта закона о сточарству.
- Предлог за измене и допуне Нацрта закона о добробити
животиња
- Предлог
за
допуне
Нацрта
националног
програма
пољопривреде 2009-2011.
- Предлог за допуне Нацрта стратегије руралног развоја 20102013.
Б) Министарству правде:
- Предлог за допуне Закона о прекршајима
- Предлог за измене и допуне кривичног законика
Ц) Министарству животне средине и просторног планирања
- Предлог за измене и допуне Закона о заштити природе
Д) Министарству просвете:
- Предлог за допуне Закона о основама система образовања и
васпитања
- Предлог за допуне Закона о предшколском васпитању и
образовању
Након спроведених активности које се односе на побољшање
законодавног оквира у области добробити животиња, остварили смо
следеће резултате:
1) Усвојен је први Закон о добробити животиња у Републици
Србији
2) Одредбе о добробити животиња су укључене у текст Закона о
стоцарству
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3) Кривични законик је допуњен одредбама које повећавају казне
за злостављање животиња и инкриминишу борбе животиње као
кривично дело
4) Развој свести значају заштите животња постао је један од
општих циљева Закона о основама система образовања и
васпитања
5) Одредбе о добробити животиња су укључене у текст Закона о
заштити природе
6) Република Србија је званично подржала иницијативу за
усвајање Универзалне декларације о добробити животиња на
Генералној Скупштини УН

3. Унапређивање спровођења прописа
Настављајући са активностима из претходних година, успели смо да
одржимо добру комуникацију са представницима надлежних
институција кроз континуирану сарадњу са њима поводом пријава
које су грађани упућивали Правном саветовалишту ORCA. Током ових
година, организовани су бројни састанци са представницима
надлежних институција одговорних за спровођење прописа (јавно
тужилаштво,
полиција,
ветеринарска
инспекција)
са
циљем
остваривања функционалне мреже сарадње на спровођењу прописа.
Правно саветовалиште је доступно свим грађанима који желе да
пријаве случајеве злостављања животиња. Оно пружа грађанима
неопходну правну и административну помоћ у вези са различитим
проблемима са којима се суочајаву када су животиње у питању.
Правно саветовалиште ORCA је извор информација о слуцајевима
злостављања животиња које пријављују грађани, а који се редовно
прослеђују надлежним институцијама. Тако Правно саветовалиште
представља погодно средтво за праћење рада надлежних институција.
Више од 30 случајева злостављања животиња који су пријављени
нашој
организацији
процесуирано
је
од
стране
полиције,
ветеринарске инспекције и јавних тужиластава у међусобној сарадњи.
Као највеци успех ових заједницких акција, окружно тужиластво у
Београду, јавни тузилац у Парацину и ОУП Параћи идентификовали су
и ухапсили човека са видео клипа постављеног на Јutube, који баца
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пса са моста на Морави. Човек је идентификован и изречена му је
новачан казна у износу од 50 000 динара од стране општинског суда у
Параћину 17 новембра 2008. године. Овај слуцај је адекватно
пропрацен од стране бројних медија (телевизија, штампани медији).
Координациони тим за спровођење прописа. Почетком 2009. године
ORCA је уз подршку RSPCA организовала су округли сто на тему
примене прописа у области добробити животиња. Циљ овог састанка
је био да се идентификују проблеми са којима се суочавају надлежне
институције приликом имплементације прописа у области добробити
животиња, као и да се идентификују ефикаснији начини сарадње.
Округлом столу су присуствовали представници: републицког јавног
тужиластва, министарства унутрашњих послова – полицијске управе
за град Београд, Генералног инспектората и Управе за ветерину
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Градски
судија за прекршаје, ветеринарски инспектори који су задужени за
добробит животиња са територије целе Србије и Факултета
ветеринарске медицине. Учесници округлог стола су се сагласили да
је неопходно формирање Координационог тима за спровођење
прописа у области добробити животиња кога ће чинити представници
надлежних државних органа и чији ће задатак бити континуирано
працење проблема, предлагање решења и сарадња на спровођењу
прописа у овој области.
На иницијативу ORCA, 30 јула 2009 је формиран Координациони тим и
одрзан је први састанак. Чланове координационог тима чине
представници:
Министарства
пољопривреде,
шумарста
и
водопривреде (Управа за ветерину и Генерални инспекторат),
Републицког јавног тужиластва, Градског судије за прекршаје,
полицијска управа за град Београд. Административно – техничке
послове рада Кооординационог тима обавља ORCA.

4. Контрола популације напуштених животиња
Ова група активности има за циљ да промовише хумане и ефикасне
методе за решавање проблема напуштених животиња у Србији. ORCA
је изабрала неколико општина са којима је радила у протеклом
периоду у циљу промовисања хуманих и ефикасних начина за
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решавање проблема напуштених животиња (Краљево, Вршац, Врбац,
Крагујевац, Димитровград, Кикинда и Лозница).
Нас тим је посетио сваку од изабраних општина и био у контакту са
представницима
локалних
власти
и
комуналних
служби,
ветеринарима, организацијама за заштиту животиња, медијима и
школама. Поред посете овим општинама и реализовања различитих
активности, ORCA је остала на располагању изабраним општинама,
пружајуци помоћ за успешну имплементацију предложених метода.
Ове активности укључују активно лобирање локалних власти за
израду Програма контроле популације напуштених паса и мачака,
пружање (подршке) у њиховом развоју у подршка локалним
организацијама за заштиту животиња у промоцији решавања
проблема напуштених животиња.
Представници одабраних локалних општина увидели су економичност
и хуманист предложених метода и започели су са планирањем,
израдом и унапређивањем њихових локалних Прогама. Јавна свест
када су у питању напуштене животиње је подигнута на виши ниво
захваљујуци медијској промоцији.

5. Кампања „миш или Миш?“
Током 2008/2009 наставили смо са спровођењем кампање “миш или
миш?” која има за циљ промовисање замене традиционалних огледа
на животињама, која је практикована у настави, кроз представљање
алтернативних метода.
ORCA је радила на охрабривала студенте за коришћење алтернатива у
извођењу практичних вежби. Њима су дистрибуиране брошуре које
говоре о предностима замене традиционалних огледа на животињама
алтернативама и приказивање алтернативе. 2009. године ORCA је
учествовала на Фестивалу науке са темом: „Огледи на животињама,
без животиња“. Овом приликом су бројним посетиоцима приказане
предности коришћења компјутерских програма у циљу унапређивања
наставе и спрођења огледа на животињама, без животиња.
ORCA је у периоду 2008/2009. имала своје представнике и активно учествује
у раду Етичким комисијама и то на Медицинском факултету Универзитета у
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Београду, Биолошком факултету Универзитета у Београду,
удружењу за употребу животиња у науци и образовању.

Српском

Поред тога, у складу са одредбама новодонетог Закона о добробити
животиња основан је први пут у србији Етички савет за добробити
огледних
животиња
од
стране
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде, у коме ORCA има свог представника.
6. Јавне акције
Организовано је преко 20 промотивних акција са циљем да се
подстакне заинтересованост грађана и допринесе њиховом активном
укључивању у процес унапређивања добробити животиња. Неке од
значајнијих су:
-

Обележен Дан планете земље – учесће ORCA на фестивалу
Supernatural;

-

Акција “Гласај за стерилизацију” чији је био да београђанима
укаже на значај стерилизације, као кључног метода за
решавање проблема напуштених животиња;

-

Ликовни и литерарни
животињама” ;

-

Обележен Светски дан борбе против беснила – промоција
превенције беснила као део глобалне иницијативе;

-

Мултимедијална изложба ученичких ликовних и литерарних
радова у основној школи “Гоца Делчев “ у Јабуци “буди
пријатељ према животињама” у оквиру обележавања Светске
недеље заштите животиња;

-

Акција „Аnimals matter to me” у оквиру обечежавња Светске
недеље заштите животиња;

-

Изложба мешанаца одржана у оквиру међународне изложбе паса
свих раса на београдском сајму (43. CACIB, Београд);

-

Покренута кампања за уносење одредбе о добробити животиња
у Устав Републике Србије: “Они нису изабрали живот са друге
стране закона”

-

Акција „Деца и коњи“ на београдском хиподрому у оквиру
Светске недеље заштите животиња.
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