
 

 

На основу члана 114. а у вези члана 11, 16, 23. и 128. Статута Медицинског 

факултета  Савет Медицинског факултета у Београду на седници одржаној 01.06.2009. 

године усвојио је 

 

 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О МЕДИЦИНСКИМ ВЕШТАЧЕЊИМА 

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 

 

 

I  

УВОД 

 

Члан 1 

 Полазећи од потребе судских и других органа и организација, установа, као и 

физичких лица да користе стручна мишљења, експертизе и друге стручне услуге које имају 

значај вештачења, на Медицинском факултету у Београду доноси се овај Правилник. 

 

ПРЕДМЕТ 

 

Члан 2.  

Овим Правилником уређује се начин формирања и рад стручних тела на 

Медицинском факултету у Београду која имају за задатак да дају стручна мишљења, 

експертизе или друге стручне услуге и експертизна мишљења у кривичним и грађанским 

поступцима по захтевима судова, других органа и организација, установа, као и физичких 

лица (у даљем тексту послови вештачења). 

Овим Правилником се такође уређује начин обављања обдукција и експертиза у вези 

са овим обдукцијама у Институтуту за судску медицину и Институту за патологију 

Медицинског факултета у Београду и прецизирају сва права и обавезе учесника у тим 

поступцима у складу са законом. 

 

Члан 3.  

Медицински факултет у Београду (у даљем тексту Факултет) може ангажовати свако 

стручно лице запослено на Факултету за послове из члана 1, у складу са законом и овим 

Правилником. 

Запослени који се ангажује у поступку вештачења је дужан да посао обави по 

правилима струке и одговоран је за свој рад. 

 

 

II 

ОБДУКЦИЈЕ И ЕКСПЕРТИЗЕ 

 

Члан 4. 

 Обдукције и експертизе обављају се у ОЈ Институту за судску медицину и Институту 

за патологију Медицинског факултета у Београду. 
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Члан 5  

 

1.Институт за судску медицину 

 

 Обдукције и експертизе у вези са овим обдукцијама обавља ОЈ Институт за судску 

медицину Медицинског факултета у Београду преко својих наставника и сарадника – 

специјалиста за судску медицину и других специјалности. 

Институт за судску медицину обавља обдукције лешева уз обављање неопходних 

лабораторијских и других претраживања и све хемијскотоксиколошке и друге анализе, како 

са обдукованих лешева у Институту, тако и анализе материјала који се достављају на 

хемијскотоксиколошке и друге анализе, а у складу са законом. 

На захтев суда, других органа и организација, установа као физичких лица у 

Институту за судску медицину се врши преглед оштећених, окривљених или других 

повређених особа. 

 

2.Институт за патологију 

 

 Институт за патологију врши послове вештачења клиничке обдукције и вештачи оне 

захтеве који захтевају обдукцију за које је неопходна обдукција и биопсијска анализа, као и 

друге анализе везане за патолошке промене. 

 

 

Рад осталих организационих јединица 

 

 

Члан 6. 

Организационе јединице Факултета врше  вештачења  у складу са својом делатношћу и 

то: 

– Институт за клиничку фармакологију и токсикологију вештачи све што је везано за 

лекове, употребу лекова, њихова својства и утицај на живот и здравље као и тровања. 

– Институт за микробиологију и имунологију вештачи све што је везано за 

микробиолошке анализе. 

– Институт за хигијену вештачи све што је везано за испитивање и заштиту човекове 

околине. 

– Остали институти по потреби 

 

Члан 7. 

     У појединим предметима, вештачење може бити обављено активношћу две или више 

организационе јединице, што се утврдјује на основу договора управника организационих 

јединица 

 

Члан 8.  

Обдукциони налази и експертизна мишљења се  достављају подноциоцу захтева у 

писменој форми са потписом лекара вештака на налазу.  

Један примерак писаног налаза из става један овог члана чува се у архиви 

одговарајућег института.  

Писани документи о обављеним налазима представљају лекарску тајну, те се могу 

доставити једино оном који је захтевао ове експертизе. 
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Члан 9 

 Са појединим корисницима услуга Факултет може закључити  уговор којим се 

регулишу међусобни односи, прецизира цена, начин плаћања услуга и остала питања од 

важности за уговорне стране. 

 

Члан 10 

 За обављене услуге врши се фактурисање на одговарајућем институту који је обавио 

услугу у складу са ценовником који усваја Савет Медицинског факултета. Уплата се врши на 

рачун Медицинског факултета. 

 Средства уплаћена за обављене услуге из става 1 улазе у обрачун и расподелу ОЈ 

института који је обавио услугу у складу са Правилником о елементима за утврђивање 

зарада, начину утврђивања и других примања запослених на Медицинском факултету у 

Београду. 

 

III 

 

 

СУДСКО-МЕДИЦИНСКИ ОДБОР И СУДСКО-ПСИХИЈАТРИЈСКИ ОДБОР 

 

 

Члан 11. 

Судско–медицински одбор је стручно тело Медицинског факултета које обавља 

послове вештачења и давања експертизног мишљења у кривичним и грађанским поступцима 

и предметима по захтевима судова, других органа и организација, установа  као и физичких 

лица. 

Рад Судско-медицинског одбора регулише се Статутом и овим Правилником.  

Судско-медицински одбор чине два дела: Судско-медицински одбор и Судско-

психијатријски одбор. 

Избор сталних чланова одбора врши Савет Факултета на предлог декана. Декан је  у 

обавези да свој предлог заснива на основу претходних консултација са Управником 

Института за судску медицину, односно директором Института за психијатрију КЦС, као и 

председницима и секретарима оба Одбора у претходном сазиву. Председници и секретари 

оба одбора су дужни да предхопдно обаве консултације са редовним члановима својих 

одбора из претходног сазива. 

Мандат чланова оба одбора је три године. 

 

Члан 12. 

Рад одбора је независтан, а по потреби одбори могу давати заједнича мишљења. 

 

Члан 13. 

Судско-медицински одбор је састављен од 7 редовних чланова, наставника у 

сталном радном односу на Факултету и то: 

- 2 наставника - специјалиста за судску медицину; 

- 1 наставник - специјалиста опште хирургије; 

- 1 наставник - специјалиста за ортопедију са трауматологијом; 

- 1 наставник - специјалиста за неурологију; 

- 1 наставник - специјалиста за неурохирургију; 

- 1 наставник - специјалиста за патологију; 
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Члан 14. 

Судско–психијатријски одбор је састављен од 5 редовних чланова, наставника у 

сталном радном односу на Медицинском факултету у Београду, и то: 

- 4 наставника – специјалиста психијатрије 

- 1 наставник - специјалиста за судску медицину. 

 

Члан 15. 

За редовне чланове Судско-медицинског и Судско-психијатријског одбора по 

правилу се бирају наставници Медицинског факултета у Београду који су својим ранијим 

радом стекли углед вештака пред Правосудним органима. 

 

Члан 16. 

Редовни чланови Судско-медицинског одбора на првој седници бирају председника 

и секретара који су наставници судске медицине, а чланови Судско-психијатријског одбора 

на првој седници бирају председника и секретара који су наставници психијатрије. 

 

Члан 17. 

Седницама одбора руководи председник, а у случају спречености секретар. 

Седнице одбора одржавају се по потреби. 

Одбори доносе одлуке и дају своје стручно мишљење ако седници присуствује већина 

редовних чланова одбора који заседа (пола плус један). 

 

Члан 18. 

У поступку вештачења, а у зависности од предмета вештачења председник одбора 

или секретар могу ангажовати и друге наставнике или сараднике Факултета, као и спољне 

сараднике из других здравствених организација. Ови сарадници нису редовни чланови 

одбора, али у решавању конкретних предмета имају сва права и обавезе редовног члана. 

 

Члан 19. 

Уколико редовни члан једног од одбора у току мандата буде пензионисан или му 

престане мандат на други начин, нови избор члана врши се у складу са овим Правилником.  

До избора новог члана из става 1, постојећи члан наставља са радом са свим правима 

и обавезама до избора новог редовног члана. 

 

Члан 20. 

Председник одбора и секретар примају предмете вештачења, претходно их 

проучавају и одредјују једног или више референата за сваки појединачни предмет. 

Референти детаљно проучавају комплетне списе, ако је потребно обаве и потребне 

прегледе, и након тога реферишу на пленарној седници одбора. 

Мишљење одбора потписују референти и чланови који су присуствовали седници 

када је мишљење прихваћено као и декан Факултета у складу са чланом 129. Статута. 

Декан Факултета своје овлашћење може пренети на председника и секретара 

одговарајућег одбора. 

 

Члан 21. 

Мишљење свих чланова усваја се на седници, мора бити усаглашено, једногласном 

одлуком. 

 

Члан 22. 

На захтев Суда председник или секретар одбора, или по њиховом овлашћењу 

референти по предмету, присуствују главном претресу на коме усмено образлажу 

достављено мишљење. 
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Члан 23. 

На седницама одбора секретар води записник. Записник се оверава потписом 

председавајућег седницом и секретара. 

 

Члан 24 . 

Захтев за обављање вештачења са списима предмета доставља суд, као и други 

органи и организције, установе и физичка лица, непосредно Судско-медицинском одбору 

односно Судско-психијатријском одбору Медицинског факултета. 

Писарница – Медицинског факултета, поред евиденције примљених предмета у 

седишту Одбора, такође евидентира примљене предмете и усаглашава међусобно евиденције 

са одборима најмање једанпут недељно. 

Ако предмет стигне непосредно Писарници Медицинског факултета, предмет се 

заводи у Деловодник и прослеђује одговарајућем одбору на даљи поступак. 

На Институту за судску медицину се води посебна књига примљених предмета за 

Судско-медицински одбор, а у Институту за психијатрију КЦС предмети за Судско-

психијатријски одбор. Предмети се, уз потпис, достављају референту, кога одреди 

председник или секретар одбора. 

О реализацији приспелих предмета и раду одбора, председник одбора или секретар 

обавештавају декана Факултета у годишњим извештајима. 

Архива Судско-медицинског одбора чува се у Институту за судску медицину, а 

Судско-психијатријског одбора у Институту за психијатрију КЦС, у складу са законом. 

 

Члан 25. 

Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор имају своје печате, а у складу са 

Статутом Факултета. 

 

Члан 26. 

Вештачења се сматрају хитним и изводе се ван редовног радног времена. 

Приоритет у решавању имају притворски и кривични предмети, а потом парнични. 

 

Члан 27. 

Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор могу донети свој пословник о 

раду којим се регулише начин рада одбора који се доставља Савету Факултета на 

верификацију. 

 

 

IV 

Начин плаћања, трошкови вештачења и награда вештацима 

 

 

Члан 28. 

За обављање вештачења  корисник услуга уплаћује накнаду трошкова вештачења и 

награду вештацима за обављено вештачење и то на рачун Факултета, у складу са 

Правилником о накнади трошкова у судским поступцима (Сл.гл.РС бр.57/03). 

О средствима уплаћеним за Судско-медицински и Судско-психијатријски одбор води 

се посебна финансијска евиденција на Факултету. 

Цена услуга из става 1. овог члана утврђује се у складу са одредбама члана 16, 17 и 18 

Правилника о накнади трошкова у судским поступцима, за сваки појединачни предмет у 

зависности од врсте и сложености предмета. 

Исплата члановима Судско-медицинског и Судско-психијатријског одбора који су 

учествовали у вештачењу по сваком одређеном предмету, врши се преко Факултета а у 
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складу са извештајем Судско-медицинског одбора односно Судско-психијатријског одбора 

за сваки предмет појединачно. 

На име стварних издатака и трошкова за услуге из става 1. овог члана Факултету 

припада накнада од 10% од укупно утврђеног износа за сваки предмет. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 29. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о 

медицинским вештачењима од 04.04.2000.године. 

Сви започети поступци вештачења окончаће се по одредбама правилника који је био 

на снази у време подношења захтева.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласној табли 

Факултета. 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

С А В Е Т   

П Р Е Д С Е Д Н И К 

 

_____________________ 

Проф. др Радоје Чоловић 


