
 

Бр:671/10.12.12013. године 

 

На основу члана 4. тачка 14. Статута Вветеринарске коморе Србије и на основу чланова 

16, 21, 22 и 23, Дисциплинско етичког правилника ВКС, Етички комитет је на седници 

одржаној 22.11.2013. године у случају пријаве бро 412/22.07.2013. године, коју је 

против Драгане Богданов, др врт.мед. из Смедерева, Ветеринарској комори Србије 

поднело Удружење Људи за животиње, донео: 

 

 

 

                                                      О Д Л У К У 

 

 

Да се Драгани Богданов, др вет.мед. из Смедерева, изрекне дисциплинска мера: 

 јавна опомена. 

 

 

Образложење: 

 Дисциплинска комисија Етичког комитета у саставу: Никола Радовић (Поморавски РО 

ВКС), Миодраг Петровић (Браничевски РО ВКС) и Дејан Алексијевић ( Шумадијски 

РО ВКС), разматрала је овај случај на основу приложеног доказног материјала: 

- Пријава удружења „Људи за животиње“, 

- Изјава туженог ветеринара, др Драгане Богданов, 

- Службена белешка Вет.станице Смедерево д.о.о., 

- Записник ветеринарског инспектора од 15.04.2013. године, 

- Записник ветеринарског инспектора од 16.04.2013. године, 

- Рачун ВС Смедерево, 

- Рачун ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, 

- Извештај Ветеринарског института Пожаревац и 

- Извештај Пастеровог завода из Новог Сада, 

Чланови комисије су утврдили следеће чињенично стање: 

1. Пас, Флоки, мешанац, оштењен 05.3.2007. год.,бр.микрочипа: 688050000131872 

РС 10439811, власника Ивана Ђорђевића из Врбовца, Смедерево, дана 

14.04.2013. године, угризао је његово дете, наневши му теже телесне повреде. 

2. Еутаназија пса је извршена 16.04.2013. године у ВС Смедерево д.о.о.  

3. Провером у бази података, утврђено је да је пас о коме је реч (мешанацФлоки, 

688050000131872) у свом животу три пута вакцинисан против беснила, а 

последњи пут 01.6. 2011.године. 

Комисија је констатовала да еутаназија пса,  која је извршена трећег дана по уједу, није 

сагласна са: 

 Правилником о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање 

ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести беснило и начину њиховог 

спровођења. 

Члан 6. 

Када клинички здрави пси или мачке који су вакцинисани против беснила озледе људе, 

ти пси или мачке морају се одмах ставити под контролу, која траје десет дана. 

За време контроле из става 1 овог члана обављају се три клиничка прегледа , и то првог, 

петог и десетог дана. 



Из приложеног је комисија закључила да Драгана  Богданов, др вет.мед. није у свом 

раду поступила према правилнику који регулише област ветеринарске делатности када 

је беснило у питању. Пас није стављен у карантин и није клинички прегледан првог, 

петог и десетог дана, већ је трећег дана од уједа еутаназиран. 

 Непоштовање прописа у ветеринарском раду предвиђено је Дисциплинско-етичким 

правилником, члан 2., тачка 5, а санкционише га члан 18.3. тачка 6.  

На основу изнетих чињеница комисија је предложила члановима Етичког комитета да 

се Драгани Богданов, др вет.мед. изрекне дисциплинска мера јавна опомена, што је 

након краће дискусије једногласно прихваћено.  

Овом приликом Етички комитет ВКС подсећа колегиницу Драгану Богданов, али и све 

докторе ветеринарске медицине  који су имали професионалну везу са овим случајем,  

да се ветеринарска делатност заснива на три постулата: стручност, етичност и 

законитост. 

 

 

 
 

 

                                                                  У име Етичког комитета ВКС, 

                                                                   председник Етичког комитета 

                                                                   Александар Спасовић, др вет.мед. 

 

 

 

У Београду, 06.12.2013. године 

 

 

Доставити: 

1. Удружењу „Људи за животиње“ 

2. Драгани Богданов, др вет.мед. 

3. Председнику ВКС, 

4. Архиви ВКС 

 

 

 

 


