
 
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права унутрашњих послова 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије  

II 
Назив предмета Медицинска вештачења у судским поступцима  
Наставник (за предавања) Проф. др Зоран Ћирић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Проф. др Зоран Ћирић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  7 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
 Изборни 

Услов   - 
Циљ 
предмета 

Развијање и овладавање основних сазнања, академских вештина и практичних 
способности из области медицинских вештачења која се примењују у судским 
поступцима, посебно из области Судске медицине, Судске психијатрије и Форензичке 
психологије; упознавање са корелацијом између одређених правних института и 
садржајем наведених медицинских дисциплина, (неурачунљивост, скривљена 
неурачунљивост, мере безбедности медицинског карактера, утврђивање смрти, њених 
узрока и механизама настанка, квалификација телесних повреда и механизам њиховог 
настанка, насилна оштећења здравља и др.);  овладавање терминологијом медицинских 
предмета које предмет обухвата и њихова примена у правним поступцима, упознавање 
метода и поступака истраживања у овим граничим медицинским и правним областима, 
са усмеравањем на савремене тенденце у овим областима.  

Исход 
предмета 

 Савладавањем програма предмета кроз планиране активности очекује се да студент:  
1. Овлада основим сазнањима из медицинских области од значаја за процену 
кривичноправних инситута и појмова у области унутрашњих послова који у себи садрже 
медицинске основе; 2. Буде оспособљен за самостални  практични и теоријски раду у 
органа унутрашњих послова и правосудним органима где се примењују правни институти 
са медицинском основом; 3. Овлада појмовима медицинског карактера неопходним у 
практичном раду у предистражним правосудним поступцима; 4. Да се оспособи да 
руководи доказним радњама у медицинским вештачењима у предистражним 
кривичноправним поступцима;5. Да критички сагледава правну регулативу коју предмет 
обухвата, као и сродних дисциплина и да створе потенцијал за учешће у креирању 
правних прописа и регулативе која се односи на основни предмет; 6. Стекне предуслове 
за перманентно индивидуално стручно усавршавање (стварање основа за укључење у 
докторске студије). 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

Предавања 
Индивудуална консултативна настава 
Медицинска вештачења у судским поступцима, као уско стручни неправни предмет, 
својим предвиђеним садржајем који треба обезбеди циљеве и исход предмета има 
следећи садржај: 
Основни део: Медицинско вештачење у кривично-правном поступку (Судско-
медицинско и судско-психијатријско вештачење). Карактеристике медицинских 
вештачења у правосудним поступцима (одређивање вештачења, критича оцена и 
степени медицинских вештачења, начини обављања вештачења, руковођење 
медицинским вештачењем). Карактеристике и својства медицинског вештака. Личност 



вештака и етичко-правни аспект вештачења. Права и дужности вештака. Судско-
медицинска и судско-психијатријска експертиза у правосудним поступцима. Правно-
психијатријски аспект Урачунљивости, мера безбедности медицинског карактера, 
вештачења малолетних извршилаца кривичних дела. Форензичко психијатријска 
експертиза и карактеристике форензичког психолога. 
 Судско-медицинска вештачења у судским поступцима: Срмт. Танатологија. Телесне 
повреде и њихов судско-медицински значај у кривичним поступцима: Механичке, 
Асфиктичне, Хемијске, Физичке. Вештачења телесних повреда. Квалификација 
телесних повреда. Механизми настанка телесних повреда и значај у правосудној 
пракси. Судско-медицински значај убиства и осталих кривичних дела против телесног 
интегритета. Судско-медицински значај сексуалних деликата. Судско-медицински 
значај трудноће и прекида трудноће. Судско-медицински значај саобраћајних 
повреда. Задес. Вештачење трагова биолошког порекла. 

Практична 
настава 
(вежбе, ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

  Вежбе 
Часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената) 
Истраживачки пројект (рад студената у истраживачким групама) 
Симулација суђења са медицинским вештачењима 
Присуство суђењима са медицинским вештачењима 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 60  
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1    

Методе 
извођења 
наставе 

  Предавања, дискусије, теренска настава, семинари, индивидуалне консултације, 
истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама) 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     
 


