
БРИГА О 

ЖИВОТИЊАМА



Све животиње, било да су у питању кућни 

љубимци, животиње за рад или дивље 

животиње, имају нешто заједничко:

ПОТРЕБНИ СУ ИМ ЉУДИ ДА БРИНУ 

О ЊИМА И ЊИХОВОМ ОКРУЖЕЊУ!



Бити одговоран за друго живо биће 

може бити такође и вредна лекција 

за децу:

• уче да буду поуздана

и

• колика је важност одржавања 

рутине и одржавања радних

навика. 



Можемо бити уморни и нерасположени, али     
када знамо да опстанак једне животиње зависи 

од нас, то нам може помоћи да постанемо            
саосећајнија особа: није све у томе шта ми       

желимо и шта нам треба!



Домаће животиње 
 настале припитомљавањем дивљих животиња;

 служе човеку за рад или прехрану.

Кућни љубимци
 кућне животиње које живе са људима;

 човек их држи због друштва, заштите и помоћи.

Животиње луталице
 животиње без дома- напуштене или изгубљене.



КАКО БРИНУТИ О ОВИМ ЖИВОТИЊАМА

ХРАНА И ВОДА

Сваком живом бићу требају

храна и вода да би преживело.

Храна мора бити исправна и 

прилагођена животињи, а вода

свежа и чиста.                                           

Напуштеним животињама је неопходна помоћ- потребно их је    
редовно хранити и појити, али се не смеју дирати, јер могу бити  
болесне или бесне. 



ЖИВОТНИ ПРОСТОР

Потребно је обезбедити животињ

и 

адекватан простор за живот.

Напуштеним животињама, птицама и малим животињама           
обезбедити импровизована склоништа и кућице у које би могле  
да се склоне, поготово зими или их сместити у прихватилиште за 
животиње.

Овисно о врсти животиње,

потребно је прилагодити и       

хигијенске навике и             

организовати распоред чишћења.



ЗДРАВЉЕ

Уколико приметите знакове болести (квржице, промене у апетиту, 
понашању, крварење или нелагоде) или се у вама појави сумња,   
обавезно се обратите ветеринару!



ХИГИЈЕНА

Побрините се да ваша животиња 
буде чиста!

Редовно је купајте, како би задржали

њено и ваше здравље!



ПАЖЊА

Психолошка брига за животињу је једнако важна као и физичка,
стога јој треба обезбедити довољно изазова и активности како би 
константно расла.

Редовна шетња и правовремена и правилна социјализација кућних 
љубимаца су такође веома важне.

Према животињама се понашајте хумано као што се понашате и 
према људима- немојте повређивати животиње зато што сматрате 
да оне то могу поднети!



ОДГОВОРНОСТ

Уколико имате пса који спада под потенцијално агресивне и 
постоји могућност да некоме науди, обавезно га у шетњу водите 
на повоцу и користите брњицу!

Обавезно почистите место

на којем је ваша животиња        

обавила нужду!



Дивље животиње

 живе у природи далеко од човека, избегавају људе;

 немамо право држати их у заточеништву нашег  дома   -

не припадају нам;

 корњаче, јежеви, мале птице нису дечије играчке.



КАКО БРИНУТИ О ОВИМ ЖИВОТИЊАМА

Пустити животиње да                        Не смемо их ловити!

слободно живе у природи.

Смемо их узети из природе само ако су повређене или болесне и 
чим оздраве, пустити их на слободу.

Не смемо их додиривати ни мазити, јер ако осети мирис људи,    
њихова мајка се неће више бринути о њима и оне ће угинути.

У зоолошким вртовима људи

брину о овим животињама.



БРИНУТИ О ЖИВОТИЊАМА ЈЕ ВЕЛИКА ОБАВЕЗА И             

ОДГОВОРНОСТ, АЛИ ЈЕ ДЕФИНИТИВНО ВРЕДНО!

Постоји много научних доказа који указују на то да има здравствене

користи од живота раме уз раме са животињама:

 смањење стреса, усамљености, анксиозности и депресије;

 боља контрола импулсивности , развијање друштвених вештина и                   

самопоштовања;

 одржавање физичке активности;

 појачавање вештина невербалне комуникације;

 спречавање социјалне изолованости...



Светски дан (заштите) животиња - 4. октобар

Важно је знати!

Закон о добробити животиња предвиђа новчану казну од 5.000 до 50.000
динара за свако физичко лице које прекрши одредбе овог закона.

Забрањено је:

• злостављати животињу и наносити јој бол, патњу, страх и стрес;

• напустити или одбацити животињу чији опстанак зависи непосредно 
од човека;

• лишавати животињу живота, осим у случају и на начин прописан 
законом;

• одржавати борбе између животиња и организовати клађење;

• занемаривати животињу лишавањем основних животних потреба...



Будимо добри и племенити према 

животињама!

Бринимо о њима и њиховом окружењу,   

јер ако направимо планету бољим         

местом, сви смо победници!!!


