
  Дел.број 273-2   
 

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 
08. јуна 2012. године у Београду, донео је 
 
  ОДЛУКУ 
 

О обустављању поступка против одговорног лица у ветеринарској станици 
„Зоо центар“ из  Панчева. Захтев је покренут од стране председника ВКС, Грге 
Тиквицког, а на основу пријаве број 273/2 поднете  25.02.2011. године од стране  
Удружења грађана „ АЛФА“, из Београда, Дринчићева 30. 
 
 
      ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
Комисија Етичког комитета ВКС ( др вет. мед. Мирјана Смиљанић Влаховић – 
председник комисије, др вет. мед. Војислав Обрадовић и др вет. мед. Александар 
Спасовић). Комисија је разматрала овај случај на основу текста пријаве, изјаве туженог 
ветеринара, Записника ветеринарског инспектора, законских и подзаконских аката који 
регулишу ову област и донела закључак као у диспозитиву. 
 
Примедбе :У пријави се наводи као главни предмет оспоравања начин и поступак 
еутаназије 59 паса смештених у просторијама прихватилишта ЈКП Хигијена из  
Панчева уз тврдњу да је поменути поступак у супротности са чл. 15, и 66. Закона о 
добробити животиња ( Сл.Гл.71/09), обзиром да сви еутаназирани пси нису били 
неизлечиво болесни и  стари, те да  им  нису отказивале  животне функције. Приложене 
су изјаве неких сведока о условима у прихватилишту,пребукираности боксева, након 
чега се врше масовне еутаназије, као начин решевања комуналног проблема,  цени 
еутаназије од 300 динара, непостојању дијагнозе и лабораторијске листе за псе, 
непрецизности листе од 59 еутаназираних паса, притужби на тумачење чл.15.  Закона о 
добробити животиња од стране представника Управе за ветерину, захтева да Комора да 
тумачење поменутог  члана и Закона, до тврдње да « Санитација»  нема ветеринара 
нити амбуланту.  
 
Чињенице: Све еутаназије се урађене у прихватилишту које има привремено решење 
МПШВ, Управе за ветерину а чији је власник ЈКП Хигијена из Панчева. Све животиње 
- пси су ухваћене на улицама Панчева и 9 насељених места. Животиње нису биле 
обележене, у лошој кондицији, изнемогле, неке болесне неке агресивне. 
Прихватилиште поседује 20 боксева, који су пребукирани и  ради у веома скромним 
условима са веома скромним средствима.  
У оваквим условима  лишавање животиње живота  је од веће користи за њену добробит 
него што су  патње од даљег живота ( члан 15.став1. тачка 9 Закона о добробити 
животиња). Прихвата се примедба  подносиоца пријаве да сви еутаназирани пси нису 
били стари и неизлечиво болесни. Примедба је формално правне природе ,обзиром да 
постоји и други разлози  за еутаназију и већина паса је еутаназирана по одрдби члана 
15.став1. тачка 9 Закона.Оно што је важно је то да су све еутаназије урађене на хуман 
начин. 
 Надлежна инспекција није имала  примедби на поступак еутаназије, већ на 
непостојање службене евиденције у писаној форми,  већ само у електронској форми. 



Лечење паса спроводи се само по  одобрењу руководиоца  ЈКП «Хигијена». Цена 
еутаназије у прихватилишту је 600 динара  као уговорена цена за прихватилиште.И 
друге цене за пружање услуга у прихватилишту  по уговору су испод ценовника 
станице, а неке су гратис. Еведенција о псима у прихватилишту вођена је у 
електронској форми у станици, не и у Амбулантном протоколу, што је била примедба 
инспекције и предмет решења. Других примедби на рад инспекција није имала ( 2 
записника и решење и записник о контроли извршења решења). 
Ветеринарску амбуланту може да оснује само дипломирани ветеринар са лиценцом 
који није у радном односу  одредбе Закона о ветеринарству, а ЈКП Хигијена нема на то 
законско право. 
Одлука о еутаназаји напуштених животиња - паса луталица,  није ни лака ни 
једноставна и мора се сагледати из више аспеката, водећи рачуна пре свега о заштити 
људи и јавног интереса ( угризи паса луталица – према закону о безбедности сматрају 
се нарушавањем јавног реда и мира) и  стања добробити напуштених паса  засновано на 
концепту пет слобода, а које проистичу из Закона о добробити животиња и Кодекса 
ветеринарско – медицинске етике. 
 
Концепт пет слобода  
Добробит животиња чији опстанак зависи од човека заснива се на концепту Пет 
слобода (Webster, 2001). То су : 
1. Слобода од глади и жеђи - обезбеђивањем стално доступне свеже воде и хране која 
ће одржати животињу здравом и снажном. 
2. Слобода од бола, повреда и болести – обезбеђивањем станишта у којем не може да 
повреди себе или друге животиње, превенцијом и правовременом дијагностиком и 
лечењем. 
3. Слобода од страха и стреса – забраном физичког или психичког злостављања од 
стране човека, или других животиња.  
4. Слобода од неудобности - обезбеђивањем довољно простора за нормалне ставове 
тела, за исхрану и за одмор.  
5. Слобода на испољавање природног понашања – довољно простора за кретање, за 
контакт са другим припадницима сопствене врсте и стимулативна средина да би се 
спречила досада. 
 
Напуштенa  животиња јесте животиња која нема дом или која се налази изван њега и 
лишена је бриге и неге власника ,односно држаоца и коју је он свесно напустио; ( 
чл.5.ст.1-тачка 21. Закона о добробити) 
Васник животиње  јесте правно  или физичко лице, односно предузетник, које има 
право чувања, држања, узгоја ,репродукције, превоза,коришћења и продаје животиње  и 
које је одговорно за живот, заштиту  здравља  и добробит животиње. тачка 3 истог 
Закона и члана ( Држалац нема право отуђења животиње без писмене сагласности 
власника). Према томе власник паса у прихватилишту је власник објекта ЈКП Хигијена 
са свим правима и обавезама.  
Лишавање животиње живота  јесте поступак  којим се животињи одузима живот на 
начин који изазива  тренутну смрт ( тачка 21 истог члана и закона) 
Пажња доброг домаћина (35) јесте обезбеђивање услова у којима се задовољавају 
животне потребе  животиње, као што су довољна количина квалитетне хране и воде, 
простор за кретање, исхрану и одмор, заклон, микроклиматских,хигијенских, 
терапеутских и других мера ради очувања здравственог стања животиње и спречавања 
настанка повреда,болести,стреса,бола,патње страха и смрти животиње. 



Прихватилиште за животиње ( 38) јесте објекат који служи за привремени или трајни 
смештај напуштених и изгубљених животиња и помоћ и бригу о напуштеним и 
изгубљеним животињама. 
Државни органи кад у управним стварима ,непосредно примењујући прописе решавају  
о правима, обавезама или правним интересима физичког лица, правног лица или друге 
странке, каo и  кад обављају друге послове утврђене законом, затим предузећа и друге 
организације кад у вршењу јавних овлашћења која су им поверена законом решавају , 
односно кад обављају друге поверене послове из закона дужна су да поступају у складу 
са Законом о општем управном поступку  водећи рачуна о примени 10 начела , међу 
првим једнако важним је : начело законитости и начело заштите права грађана и 
заштите јавног интереса,економичности поступка…. 
 
Дајући одређена тумачења израза и појмова из важећих Закона завршавамо чланом 12 
,став 1. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ О ЗАШТИТИ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА који је наша 
држава ратификовала и објавила у службеном  гласнику бр.1/2010.-Међународни 
уговори. 
«Када угововрна страна сматра да јој број луталица представља проблем ,она ће 
предузети одговарајуће законодавне и / или административне мере неопходне да се 
смањи њихов број на начин који неће изазвати бол, патњу или стрес, који се иначе могу 
избећи. 
Ове мере ће укључити захтеве да: 
1.    ако такве животиње ухвате то буде обављено уз минимум физичке и менталне 
патње за дату животињу. 
2.     било да се ухваћене животиње задржавају или убијају ово буде обављено у складу 
са принципима наведеним у овој конвенцији. « 
 
Закључак: 
Одговорнo лицe у Ветеринарској станици « ЗООЦЕНТАР» доо из Панчева ниje 
прекршилo норме Кодекса ветеринарско – медицинске етике, па предлажемо Етичком 
комитету ВКС да се дисциплински поступак који је покренут на основу пријаве 
удружења грађана «АЛФА» из Београда ,Дринчићева 30, обустави. 
 
Са закључком комисије су се сложили остали присутни чланови Етичког комитета 
једногласно. 
 
 
У Београду, 03.08.2012. године           Председник Етичког комитета 
        Ветеринарске коморе Србије 
       Александар Спасовић, др вет. мед 
   . 


