
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 14-1.              Датум: 20.05.2019. године 

На основу члана 4, став 2. Статута и члана 20, став 3. Дисциплинско-етичког 

правилника Ветеринарске коморе Србије поднешен је ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА од стране Иване Ћирић из Београда, против ДВМ 

Миомира Ранђеловића број лиценце 2291, Ветеринарска амбуланта SEMPERAVET 

DOO, улица Марка Челебоновића бб, Нови Београд, на основу Пријаве број 14. од 

08.11.2016.године и допуне Пријаве бр 14-2 од 10.01.2017.  

 На седници Етичког комитета ВКС одржане 07.05.2019. године  разматран је 

предмет број 14-1. 

На основу увида у приложени материјал EK је узеo у обзир само притужбе које су 

имале материјалну/доказиву вредност а која се тиче надлежности етичке комитета. 

Узимајући у обзир напред наведено EK је утврдиo следеће чињенично стање по 

тачкама:  

1.Тужени ДВМ Миомир Ранђеловић је начинио лакшу повреду Кодекса 

ветеринарско-медицинске етике  по члану 18.1, тачка 8.( „ако у случајевима 

захвата код неизвесне прогнозе и високог ризика , као ипредвидивим 

великим трошковима , није о томе на прихватљив начин инормисао власника 

и од њега добио сагласнос“) ––за коју повреду  је прописана дисциплинска 

мера  јавне опомене 

Под  тачком бр 1.  Ветеринар се ослобања одговорности. Потписивање 

сагласности није законски регулисана те потписивањем исте није ни 

обавезујућа за ветеринара. 

2. Тужени ДВМ Миомир Ранђеловић је начинио тешку повреду Кодекса 

ветеринарско-медицинске етике   по члану 18.2, тачка 8  („ако ветеринар 

за свој рад кориснику услуга не изда рачун у складу са важећим прописима“) 

–за коју повреду  је прописана дисциплинска мера  јавне опомене са 

новчаном  казном у износу од 10 000 динара до 30 000 динара. 

Нема издатог фискалног рачуна што је констатовао ветеринарски инспектор у 

приложеном записнику. 

 

Под  тачком бр 2 . Ветеринару ДВМ Миомиру Ранђеловићу  се изриче 

дисциплинска мера ЈАВНА ОПОМЕНА СА НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 

динара.  

3. Тужени ДВМ Миомир Ранђеловић је начинио тешку повреду 

Кодекса ветеринарско-медицинске етике  по члану 18.3.тачка 1 („ако 

ветеринар у свом раду направи евидентну стручну грешку која за 

последицу има угинуће, смањену радну способност, смањену 

економску вредност животиње или трајно нарушавање здравственог 

стања пацијента. 

Под  тачком бр 3.  Ветеринар се ослобања одговорности. Не постоје 

материјални докази који указују да је учињена стручна грешка  која за 

последицу има угинуће, смањену радну способност, смањену економску 

вредност животиње или трајно нарушавање здравственог стања пацијента. 

 

 



 

4.Тужени ДВМ Миомир Ранђеловић је начинио тешку повреду Кодекса ветеринарско-

медицинске етике  етике  по члану 18.3.тачка 9“ако ветеринар употребљава лекове супротно 

важећим законским рописима“ за коју повреду  је прописана дисциплинска мера  јавне опомене 

са новчаном  казном у износу од 10 000 динара до 30 000 динара 

 

 Под  тачком бр 4.  Ветеринар се ослобађа одговорности. Не постоје никакви материјални  

докази који доказују да је ДВМ Миомир Ранђеловић употребљавао лекове а који су супротно 

важећим законским прописима. У ветеринарском инспекцијском извештају се не наводи да је у 

овом случају колега ДВМ Миомир Ранђеловић употребљавао лекове у терапијске сврхе супротно 

важећим законским рописима. 

 

 

 

Поука о правном леку: 

Против одлуке из члана 23. став. 1 овог правилника може се изјавити жалба. 

Право на жалбу имају ветеринар, председник Коморе и заинтересовано лице. 

Жалба се у писаној форми изјављује Управном одбору Коморе, изузев када је 

одлуком изречена дисциплинска мера одузимање лиценце, у ком случају се жалба 

изјављује министру надлежном за послове ветеринарства, у року од 15 дана од дана 

пријема првостепене одлуке. 

У поступку по жалби другостепени орган је дужан да жалбу размотри и у року 

који не може бити дужи од 60 дана, донесе одлуку којом ће: 

Одлука другостепеног органа донета по жалби је коначна 

 

 

Одлуку ЕК по предмету бр 14.1 доставити: 

 

1. Миомиру  Ранђеловићу, Марка Челебоновића бб, Нови Београд 

2. Ивани Ћирић, Пеђе Милосављевића 7, 1100 Београд 

3. УО ВКС 

 

         Председник ЕК 

                   Владан Рајковић с.р. 

       

 


