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Савет Медицинског факултета у Београду je на основу члана 130. Статута, члана 

210 - 216.  Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019), на седници 

одржаној дана 30.05. 2019.год.  донео следећи  

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

 

о преузимању и коришћењу тела  умрлих лица ради извођења практичне наставе 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се уређује начин и поступак преузимања и коришћења  тела 

умрлих и идентификованих лица (у даљем тексту – кадавер), ради извођења практичне 

наставе из анатомије на интегрисаним академским студијама медицине, 

специјалистичким студијама, као и на курсевима континуиране едукације (у даљем 

тексту – практична настава) на Медицинском факултету у Београду (у даљем тексту – 

Факултет). 

 

Члан 2. 

 

 Практична настава из чл.1. овог Правилника спроводи се у складу са законом и 

општим актима Факултета. 

 

Члан 3. 

 

 Факултет  може преузимати кадавере ради извођења практичне наставе: 

1) ако је умрло лице изричито, у писменом облику, завештало своје тело у сврху 

извођења практичне наставе; 

2) ако се ради о умрлом лицу без породице, а оно само се за живота није изричито, 

у писменом облику, томе противило; 

3) уз сагласност породице, ако се умрло лице за живота није изричито, у писменом 

облику, томе противило. 

Члан 4. 

Факултет може непосредно преузети кадавере ради извођења практичне наставе, 

само ако постоји потврда о смрти која је потписана од стране доктора медицине 



надлежног за утврђивање смрти и под условом да не постоје законом прописани 

разлози за обављање обавезне обдукције. 

Факултет неће преузимати тело лица умрлог од заразне болести, као и тело на 

коме су наступиле изражене постморталне промене које онемогућавају фиксирање 

(балсамовање) 

Члан 5. 

Практична настава из чл.1. овог Правилника се обавља искључиво под надзором 

наставника и сарадника Факултета. 

 

Члан 6. 

Етичка комисија Медицинског факултета врши надзор над поступком 

преузимања и коришћења кадавера и реализацијoм практичне наставе у којој се 

користи кадавер. 

Курсеви континуиране едукације на којима се користе кадавери могу да се 

организују на Медицинском факултету, под условом да су акредитовани преко 

надлежне коморе и Здравственог савета Републике Србије и да је Факултет главни 

организатор курса.  

Курсеви континуиране едукације на којима се користе кадавери спроводе се 

након прибављања сагласности Етичке комисије.  

Одлуку о преузимању кадавера  доноси  Етичка комисија. 

 

Члан 7. 

Тело умрлог лица које је без породице Факултет не може да користи у 

практичној настави шест месеци од дана преузимања. 

Ако члан породице умрлог лица за кога се није знало у тренутку смрти, у року 

од шест месеци од дана преузимања тела од стране Факултета, поднесе писмени захтев 

за повраћај тела умрлог лица, Факултет је дужан да тело умрлог лица врати члановима 

породице у складу са законом. 

Члан 8. 

 

Факултет је дужан да поштује жељу завештаоца да се, после процеса практичне 

наставе, његово тело искористи за стварање остеолошког комплета (костура) који се 

користи у практичној настави из анатомије. 

 

 



Члан 9. 

Факултет је дужан да чува као професионалну тајну све податке који се односе 

на лице чији су органи или делови тела преузети ради извођења практичне наставе, као 

и другу неопходну документацију о умрлом лицу чије је тело преузето. 

Подаци из става 1. овог члана обухватају: име и презиме умрлог, датум рођења, 

место и датум смрти, узрок смрти, број из медицинске документације који одговара 

броју плочице – обележивача уз тело умрлог лица, место и датум сахране. 

Документација из става 1. овог члана обухвата: потврду о смрти, извод из 

матичне књиге умрлих, личну карту, здравствену легитимацију и изјаву о завештању 

тела. 

Податке и документацију из става 1. овог члана Факултет чува трајно и ставља 

их на увид надлежним службама Факултета,министарству надлежном за послове 

образовања, министарству надлежном за унутрашње послове, као и надлежном органу 

локалне самоуправе, у складу са законом. 

Члан 10. 

Факултет је дужан да са телом умрлог лица поступа достојанствено и да га 

користи искључиво ради извођења практичне наставе. 

Коришћење мобилних телефона и било какво фотографисање и снимање  је 

забрањено у сали у којој се изводи практична настава. 

Члан 11. 

  

 Одећа и обућа наставника и сарадника, запослених, студената и полазника 

курсева за континуирану едукацију која се користи у сали за рад са кадавером мора 

задовољити законом прописане услове. 

 Правила одевања и кодекс понашања учесника у практичној настави морају 

бити видно истакнута и доступна свим лицима из става један овог члана. 

 

Члан 12. 

Факултет је дужан да тело умрлог лица после завршеног процеса практичне 

наставе, сахрани о сопственом трошку. 

Чин сахране најављује се у виду саопштења и плаћеног огласа у средствима 

јавног информисања, а церемонија сахране подразумева држање почасне страже од 

стране наставника и студената факултета. 

Факултет је дужан да, у границама својих могућности, поштује посебне жеље 

завештаоца у вези са сахраном, кремацијом, верском церемонијом и друге јасно 

исказане жеље завештаоца у вези са поступањем са његовим телом ради извођења 

практичне наставе. 



 

Члан 13. 

 

Овај Правилник ступа на снагу  осам дана по објављивању. 

Правиник објавити  на интернет страници Факултета www.mfub.bg.ac.rs  

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ  ФАКУЛТЕТ 

САВЕТ 

Председник 

________________________ 

Проф. др Ивана Новаковић 
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