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Основната мисија на центарот е да биде мултидисциплинарен центар кој преку комбинација на 
научноисражувачка работа, знаења и вештини од различните катедри да делува во унапредување на 
благосостојбата на сите видови животни. Целокупното стекнато научно - базирано знаење за 
благосостојбата на животните, овој центар го нуди на сите релевантни фактори во македонското 
општество. Центарот за благосостојба на животните претставува центар кој на едно место ги обединува 
експертите и компетентните институции овозможувајќи правилна и соодветна координација на сите 
активности во областа на благосостојба на животните. Составен дел од неговата задача е да ги 
идентификува клучните проблеми и предизвици за благосостојбата на животните и преку научно-
истражувачки пристап да одговори на истите. Основните активности преку кои Центарот за 
благосостојба на животните ги исполнува своите цели и задачи се:  
 

Тренинзи и обуки 
 
Стручно усовршување и едукација на различните категории 
професионалци вклучени во секојдневната работа со животни. 
Поточно, тренинзи и обуки за: 
 
• Манипулација со улични кучиња и мачки во стационарите; 
• Зашеметување и колење на животните според 

стандардите за благосостојба 
• Протоколи за проценка на благосостојбата на фармските 

животни  
• Транспорт на животните применувајќи ги постојните 

стандарди за благосостојба 
 

Имплементација на легислатива 
 
Центарот за благосостојба на животните, во соработка со 
Агенцијата за храна и ветеринарство ја помага имплементацијата 
на постојната легислатива за благосостојбата на животните преку: 
 
• Нудење на советодавни консултативни услуги за 

одгледувачите на животните, кланиците,месните и млечните 
индустрии; 

• Обуки и усовршување на официјалните ветеринари за 
имплементација на постојната регулатива за благосостојба на 
животните; 

• Спроведување на стандардни оперативни протоколи за 
благосостојба на животните на фарма; 

• Активно учество во соработка со Агенцијата за храна и 
ветеринарство при креирањето на нови законски правила и 
прописи од областа на благосостојбата на животните; 

 

Меѓународни проекти 
 
Со цел да има пошироко влијание врз подигнување на стандардите 
за благосостојба во Македонија, а исто така и да ги зголеми своите 
истражувачки капацитети и да стекне нови партнерства Центарот за 
благосостојба учествувал во реализација на повеќе меѓународни 
проекти:  
 
• WBVN – Western Balkan Veterinary Network for Animal Welfare; 

проект во соработка со RSPCA и Ветеринарниот Факултет при 
Универзитетот во Бристол 

• EconWelfare – Socio economic aspects of Farm Animal Welfare – 
проект од Седмата Рамковна Програма на Европската 
Комисија за подигнување на стандардите за благосостојба на 
фармските животни FP7 - KBBE-1-213095 

• AWARE – Animal Welfare Research in Enlarged Europe – Проект 
од Седмата Рамковна Програма на Европската Комисија FP7-
KBBE-2010-4 

 

Квалитетна храна 
 
Центарот учествува во подигнување на стандардите за 
квалитетот на храната преку добивање на храна од 
животни одгледувани во што е можно повисок степен на 
благосостојба.  
 
• Соработка со произведувачите на храна, трговците 

и потрошувачите преку имплементација на 
стандарди за Обележување на производите и 
можност за повисоки приватни стандарди за 
благосостојба.  

 


