Дел.број 410-2

На основу члана 4, тачка 14. Статута, и члана 21, 22 и 23 Дисциплинско-етичког
правилника Ветеринарске коморе Србије, Етички комитет ВКС на седници одржаној
09. марта 2012. године у Београду, донео је

ОДЛУКУ
Да се одговорном лицу у Ветеринарској станици „Јагодина“из Јагодине, др
вет.мед. Славиши Танасковићу, изрекне дисциплинска мера опомена, зато што је
установљено да је у новоотвореној ветеринарској апотеци под окриљем ове станице
дошло до кршења неких одредби Кодекса ветеринарско-медицинске етике.
Образложење
Поступајући по пријави бр.410 од 28.09.2011. године, коју су поднеле др вет.мед.
Нада Славковић, др вет. мед. Зорица Поповић и др вет. мед. Снјежана Милановић из
Јагодине, председник ВКС Грго Тиквицки је покренуо дисциплински поступак. Тим
поводом је 12.12.2011. године формирана Комисија ЕК (др вет.мед. Никола Радовићпредседник, др вет. мед. Миодраг Петровић и др вет. мед. Милан Митровић), која је
детаљно испитала случај и утврдила чињенично стање. У неколико контролних
одлазака у апотеку која је повод за пријаву, само једном је затечен др вет. мед. Дарко
Стевановић који се води као запослен на том радном месту. У друга два случаја
чланови Комисије су у апотеци затекли ветеринарског техничара Часлава
Станимировића. Комисија ЕК је ову повреду Кодекса окарактерисала као лакшу (члан
18.1. тачка 10.), дајући могућност туженом колеги да убудуће организује рад у својој
ветеринарској апотеци како Закон о ветеринарству налаже. Закључено је да је контрола
законског рада у ветерини под искључивом надлежношћу Управе за ветерину.
Препоручујемо колегама: Славиши Танасковићу и Дарку Стевановићу, да убудуће
организује рад у ветеринарској апотеци тако, да у потпуности буде у складу са Закону о
ветеринарству. У супротном, уколико се понове пријаве са истим доказима против
истог прекршиоца Кодекса, Етички комитет ВКС ће бити принуђен да изрекне
драстичнију дисциплинску меру.

У Београду, 28.03.2012. године

Председник Етичког комитета
Ветеринарске коморе Србије
Александар Спасовић, др вет. мед.

Достављено:
1. Управном одбору ВКС
2. Председнику ВКС
3. Снјежани Милановић, Нади Славковић, Зорици Поповић
4. Ветеринарској станици „Јагодина“ у Јагодини
5. Архиви ВКС

