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ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА ПЕРСОНАЛОТ НАДЗОРНИЦИТЕ 
И ВОЗАЧИТЕ КОИ ВРШАТ ПРЕВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ 

 
 
 
 
Цел на програмата:-Со оваа програма слушателите ќе се здобијат со 
соодветна стручна подготовка за основните постапки и методи на, 
превоз, евидентирање, сместување, фиксирање и манипулација со 
животните. Програмата е наменета за лица кои вршат надзор утовар 
истовар и превоз на живи животни. Обуката е во согласнот со 
националната законска регулатива и основните правила за благосостојба 
кај животните.   
 
 
 
 

Час Тема Содржина Предавач 
 Прв ден   
 Легислатива на Р.М 

за заштита на 
животните 

Основни информации за законските одредби за 
заштита на животните  

 

 Благосостојбата на 
животните 

5R – правила на благосостојбата на животните                                           

 Правилник за 
заштита и 
благосостојба на 
животните за време 
на превоз  

  општи одредби, дефиниции 
- општи услови за превоз . 
-  патен дневник за превоз на животни при долги 
патувања  

 
 

  (10 мин дискусија по предавање)  
 Пауза 15 мин  
 Спецификација и 

нормативи за 
превозните средства 

- возила за транспорт 
- потребна документација 
- потребна подна површина и престрирка 
- потребни прегради 
- потребен покрив 
- оптимални услови за транспорт 

  

 

  (10 мин дискусија по предавање)  
 Пауза 30 мин  
  

Технички услови 
за сите превозни 
средства 

 

- Нормативи за поедини делови на оопремата за 
транспорт 

- Вентилација и мониторинг на температурата во 
превозните средства          

- Механичка вентилација 
- Системи за навигација                       
- Дезинфекција на превозните средства 

 
 

  (10 мин дискусија по предавање)  
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 Втор ден   
 Добра пркса за 

работа со животни  
- Градба и физиологија на животните  

 - Исхрана на животните 
- Однесување на животните       

 

  (10 мин дискусија по предавање)  
 Пауза 10 мин  
 Стандардни 

оперативни 
постапки при превоз 

на животни 
Подготовки за 

превоз 

- Манипулација со животните          
-  Одделување на животните 
- Припрема на животните за транспорт 
- Фиксирање на животни при транспорт   

 Постапки со животни при товар /истовар  

 

  (10 мин дискусија по предавање)  
 Пауза 30 мин  
 Стандардни 

оперативни 
постапки при превоз 

на животни 
Превоз 

Храна за животни за време на транспорт 
Интервали на напојување и на хранење 

времетраење на патувањето и периоди за одмор 

 

 пауза 30 мин  
 Последици од 

неправилен 
транспорт  

 

Физиологија на стресот 
Физилогија на дишењето, терморегулација топлотен  
стрес 
Влијанието на начинот на возење врз 
благосостојбата на животните како и врз 
квалитетот на месото   
Препознавање на повреди и повреди при транспорт 
Познавање на практиките и постапување на 
животни во итни случаеви 

 

 Трет ден   
 Практични 

аспекти кон 
постапките со 
животните при 
превоз 

- Безбедност на персоналот кој постапува со 
животните) 
-  Истоварни рампи  
- Паркирање на возилото на истоварна рампа  
- Висина и агол на истоварната рампа   

 

 Превентивни 
мерки за 

намалување на 
последиците од 
неправилен 
транспортот 

 

Физиолошки стрес  
Метаболички стрес  
Механички повреди 
Кои животни несмее да се транспортираат 
Мерки на претпазливост при товарењето 
животни 

 

 

 Што мора да знае 
возачот при 

транспорт на живи 
животни 

 

- Кој е одговорен за благосостројба на животните 
- Кого да го контактира во случај на проблеми 
- Кој може да ги прегледа животните 
- Како да го планира патувањето 
- Како да го комплетира планот за патувањето 
- Конструкција на возилото и предуслови за 
користење 

- Методи за ракување со животните 
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- Потреби за одмор поење и исхрана во ралични 
околности 

- Густина на животните  
- Причини за стрес и способност да ги распознае 
- Сознанија за проблемите од температура и 
влажност 

- Да знае да го исчисти и дезинфицира возилото 
- Да знае да се грижи за животните кои се 
повредиле 
 

 
 

 

Теми на предавања:  

o Легислатива на Р.М за заштита на животните ; 

o Благосостојбата на животните       ;  

o Спецификација и нормативи за превозните средства за 
превоз на живи животни. 

o Технички услови за сите превозни средства со кои се врши 
превоз на живи животни ; 
 

o Добра пракса за работа со животни; 

o Стандардни оперативни постапки при превоз на живи 
животни; 

o Последици од неправлен транспорт; 

o Практични аспекти кон постапките со животните 
при превоз 

o Превентивни мерки за намалување на последиците од 
неправилен транспорт; 

 
o Што мора да знае возачот при транспорт на живи 
животни; 

 Раководител  

Проф д-р Влатко Илиески 

Центарот за благосостојба на животните 


