
Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama 
CroLASA 

 

RADIONICA 
„KAKO PRIJAVITI POKUS NA ŽIVOTINJAMA“ 

 

Zagreb, petak 10. 02. 2017. 

 

OBAVIJEST 

Poštovani znanstvenici i stručnjaci, čast nam je pozvati Vas da sudjelujete na edukativnoj interaktivnoj 
radionici „Kako prijaviti pokus na životinjama“ u organizaciji Hrvatskog društva za znanost o 
laboratorijskim životinjama (CroLASA). S obzirom da je Hrvatska zaklada za znanost upravo objavila 
rezultate natječaja "Istraživački projekti" (rok: lipanj 2016.), radionica se preporuča znanstvenicima koji 
su u svojim istraživačkim projektima predvidjeli rad na pokusnim životinjama, te trebaju dozvolu 
bioetičkog povjerenstva ustanove, kao i pozitivno mišljenje Nacionalnog etičkog povjerenstva, ali i svim 
istraživačima koji dizajniraju pokuse na laboratorijskim životinjama. 

 

MJESTO ODRŽAVANJA RADIONICE: 
 

Instutut Ruđer Bošković 
Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb 

dvorana 3. krila 

 

VRIJEME ODRŽAVANJA RADIONICE: 

10. veljače 2017. 13.00-16.30 h 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 
Lidija Bach Rojecky, Sofia Ana Blažević, Julija 
Erhardt, Nataša Jovanov Milošević, Maja Lang 
Balija, Blanka Smolić, Ranko Stojković, 
Dubravka Švob Štrac 
 

SLUŽBENI JEZIK RADIONICE: 
Hrvatski jezik 
 

TEME RADIONICE: 

 kako prepoznati bol u životinja 
 kako odrediti završnu točku pokusa na 

životinjama 
 kako odrediti težinu pokusa na životinjama 
 kako provjeriti postoje li alternativne metode 

pokusima na životinjama 

 kako uspješno ispuniti obrazac i prijaviti pokus 
na životinjama 

 

KOTIZACIJA: 

Kotizacija  

Članovi CroLASA 100 kn 
Ne-članovi 150 kn 

 

POTVRDA O SUDJELOVANJU: 

Potvrda o sudjelovanju na Radionici izdati će se 

sudionicima na zahtjev. 
 

KONTAKT: 
Registracija i detaljnije obavijesti putem web 

stranice www.hdzlz.hr ili e-maila: 
CroLASA14@gmail.com 

 

Na sva Vaša pitanja i nedoumice odgovore će 
dati članovi Nacionalnog etičkog 
povjerenstva: prof. dr. sc. Lidija Bach 
Royecki, prof. dr. sc. Nataša Jovanov 
Milošević i dr. sc. Ranko Stojković, znan. 
savjetnik. U pretraživanju baza podataka na 
web-u pomoći će Vam dr. sc. Julija Erhardt, 
znan. suradnica. Radionica je zamišljena kao 
okrugli stol, na kojem će se prolaziti kroz 
obrazac prijave i  svaka tema u obrascu će se 
pobliže objasniti. 

  

 


