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POZIV 
 
Čast nam je pozvati Vas da sudjelujete na edukativnoj interaktivnoj radionici „Kako uspješno 
prijaviti pokus na životinjama“ u organizaciji Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim 
životinjama (CroLASA). Radionica se preporuča znanstvenicima koji su u svojim istraživačkim 
projektima predvidjeli rad s pokusnim životinjama. Radionica će vam kroz primjere iz prakse i 
vježbu uz obrasce za prijave projekta pomoći u dizajnu i osmišljavanju projekta koji uključuju 
laboratorijske životinje. Dobro osmišljeni projekt preduvjet je dobivanja  dozvole bioetičkog 
povjerenstva ustanove, kao i pozitivnog mišljenja Nacionalnog etičkog povjerenstva.. 
 

MJESTO ODRŽAVANJA RADIONICE: 

Instutut Ruđer Bošković 
Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb 
dvorana 3. krila 

 
VRIJEME ODRŽAVANJA RADIONICE: 

09. travnja 2019. 15:00-17.30 h 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

Julija Erhardt, Maja Lang Balija, Maja Lazarus, 
Ranko Stojković, Daša Ševeljević Jaran, Branka 
Šošić, Dubravka Švob Štrac, Dražen Vnuk.  

 
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: 

Članovi CroLASA-e:  besplatno (uz podmirene 
članarine) 
Ne-članovi: 100 Kn 

 
POTVRDA O SUDJELOVANJU: 

Potvrda o sudjelovanju na Radionici izdat će se 
sudionicima na zahtjev. 

 
KONTAKT: 

Detaljnije obavijesti putem web stranice 
www.crolasa.hr ili e-maila: CroLASA14@gmail.com 

Na sva Vaša pitanja i nedoumice odgovore će dati 
članovi Nacionalnog etičkog povjerenstva: prof. dr. 
sc. Dražen Vnuk, Daša Ševeljević Jaran, dr. med. vet. 
i dr. sc. Ranko Stojković, znan. savj. Radionica je 
zamišljena kao okrugli stol na kojem će se prolaziti 
kroz obrazac prijave i svaka tema u obrascu će se 
pobliže objasniti. 
Gost radionice – mr.sc Branka Buković Šošić, -
voditeljica odjela za zaštitu životinja pri Ministarstvu 
poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo.  
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