
                                                        Дел.број. 481-2      
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 одговорним  лицима у Ветеринарској станици“Крагујевац“доо: директору 
станице Зорану Прокићу и сувласнику Мирољуб Карићу, изрекне дисциплинска мера 
јавна опомена, зато што су прекршили норме Кодекса ветеринарско-медицинске 
етике. Повреда Кодекса се огледа у томе што већ неколико година дозвољавају 
запосленом ветеринарском техничару, Милету Косовчевићу, да самостално обавља 
послове из области ветеринарске делатности које по Закону о ветеринарству може да 
ради искључиво доктор ветеринарске медицине. 
 
                                                        Образложење 

Поступајући по пријавама обједињеним под бр. 481, коју су Комори поднли, 
11.11.2011.год. Дамјан Срејић, др вет мед.из Крагујевца, а 27.12.2011.год. Управа за 
ветерину, председник ВКС Грго Тиквицки је поднео захтев за покретање 
дисциплинског поступка.Тим поводом именована је Комисија ЕК (др вет.мед. Дејан 
Алексијевић-председник, др вет.мед. Зоран Велковски и др вет.мед. Горан 
Миљојковић) 12.12.2011. године, која је у предвиђеном року испитала случај и 
утврдила чињенично стање. 
Увидом у приложено Решење судије за прекршаје у Крагујевцу, као и у резултате 
инспекцијског надзора који је спровела Управа за ветерину, утврђено је да је 
ветеринарски техничар Миле Косовчевић, радник Ветеринарске станице 
„Крагујевац“доо, самостално обављао послове ветеринарске делатности као што су: 
обележавање животиња, издавање уверења о здравственом стању, издавање млечних 
карти, као и да је поседовао лекове за самостално лечење животиња. 
Према  важећим законским и статутарним могућностима, ВКС у оваквим случајевима 
може да изрекне дисциплинску меру само ветеринару који запошљава туженог 
техничара, што смо ми и учинили. 
  Препоручујемо колегама Зорану Прокићу и Мирољуб Карићу, да као одговорна 
лица у Ветеринарској станици „Крагујевац“доо, одмах и без изузетка, врате у законске 
оквире рад свог запосленог ветеринарског техничара Милета Косовчевића. У случају да 
се овај проблем не реши, а Комори буду поднете нове пријаве са доказима о кршењу 
Закона о ветеринарству од стране ветеринарског техничара под истим околностима, 
ВКС ће бити принуђена да одговорним ветеринарима изрекне драстичније 
дисциплинске мере. 
 
 
 У Београду, 28.03.2012. године                                      Председник Етичког комитета 
        Ветеринарске коморе Србије 
Достављено:                                                                       Александар Спасовић, др вет.мед. 

1. Управном одбору ВКС 
2. Председнику ВКС 
3. Дамјану Срејићу 
4. Управи за ветерину 
5. Зорану Прокићу  
6. Мирољубу Карићу 
7. Архиви ВКС 



                                                                                            


