Дел.број 372-3
На основу члана 4, тачка 14. Статута и члана 21, 22. и 23. Дисциплинско- етичког
правилника Ветеринарске коморе Србије, Етички комитет ВКС на електронској седници
одржаној 08. јуна 2021. године у Београду донео је
ОДЛУКУ
Где се изриче дисциплинска мера Јавна опомена са новчаном казном у износу од 10 000.00
динара ДВМ Николи Кеџи бр. лиценце 3872, запосленом у ПВА „МАМА“ у Београду.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
По предмету 372, а на основу пријаве која је поднесена 04.11.2019.год. од стране власнице пса
Кристине Вукановић, против ДВМ Николе Кеџе бр. лиценце 3872, запосленог у ПВМ
„МАМА“, а на основу пријаве коју је поднела власница пса, изјаве о лечењу наведеног пса од
стране колеге ДВМ Николе Кеџе и извештаја вештака са Катедре за судску ветеринарску
медицину и законске прописе, Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
комисија је узела у обзир следеће чињенице:
1. Колега ДВМ Никола Кеџо је у послатом извештају о лечењу пса Стеле, расе златни
ретривер након трауме проузроковане ударцем аута, навео да није утврдио постојање
било каквог поремећаја у виталним знацима и да је једини проблем био прелом у нивоу
репних пршљенова који је саниран и препоручена је ампутација.
2. Након апликоване терапије према изјави власнице (noтврдили отац и син који су одвели
пса), пас је провео у ПВА „МАМА“ око 1,5 h ( ДВМ Никола Кеџо није у својој изјави
о лечењу навео колико је пас остао у амбуланти).
3. Слике пса које је послала власница након доласка кући после указане интервенције а
које јасно указују на постојање крвних подлива у пределу вентралног дела абдомена.
4. Извештај вештака да је пас угинуо услед искрварења, на основу урађене обдукције.
Узимајући у обзир наведене чињенице, комисија је утврдила да је постојао пропуст у лечењу
пса. С обзиром да је ово први дисциплински поступак против колеге ДВМ Николе Кеџе пред
етичким комитетом ВКС, комисија изриче дисциплинску меру Јавна опомена са новчаном
казном у износу од 10 000.00 дин.

У Београду,

Председник Етичког комитета
Ветеринарске коморе Србије
Др вет. мед. Владан Рајковић с.р.

