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ППррооддееккаанн  ззаа  ккооннттииннууииррааннуу  ммееддииццииннссккуу  ееддууккаацциијјуу  
ППрроофф..ддрр  ВВеессннаа  ББјјееггооввиићћ--ММииккааннооввиићћ  

 

ДДИИЛЛЕЕММЕЕ  УУ  ВВЕЕШШТТААЧЧЕЕЊЊУУ  ТТЕЕЛЛЕЕССННИИХХ  ППООВВРРЕЕДДАА    
––  ППРРААВВННООММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  ААССППЕЕККТТИИ    

7. април 2020., од 12 до 1900h, Београд, ИНСТИТУТ ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ, Делиградска 31а 

РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: проф. др Зоран Михаиловић,  
Медицински факултет Београд, Институт за судску медицину 

 

О СЕМИНАРУ: Предложени програм представља својеврстан преглед актуелних законских одредаба које се 
односе на принципе квалификације телесних повреда. Једнодневни курс намењен је докторима медицине (без 
обзира на специјалност) који се у свом раду срећу са описивањем и проблемима квалификације телесних 
повреда, било у циљу издавања лекарског уверења, било у процесу вештачења по било ком основу. Друга циљна 
популација за овај програм едукације јесу правници (адвокати, тужиоци, судије) који, иако немају медицинска 
знања, овакав вид едукације могу искористити у циљу подизања свести о значају правилне квалификације 
телесних повреда и развијању критичког става према резултатима судскомедицинских вештачења. 

У процесу квалификације телесних повреда не постоје ,,шеме“, стога је некада веома тешко заузети 
став и донети одлуку када је у питању процена тежине телесних овреда. Такви случајеви би се у 
колоквијалном смислу могли назвати ,,граничним“, а њихов значај лежи у исправној процени вештака, јер се 
у највећем броју случајевима овде ради о повредама које се налазе на граници између лаке и тешке телесне 
повреде, или, са друге стране, доводе у питање постајање телесне повреде уопште. Овакви случајеви 
представљају озбиљан проблем у судскомедицинском вештачењу, јер неадекватна квалификација телесних 
повреда непосредно утиче и на правну квалификацију евентуалног кривичног дела, па, самим тим, и на 
последичну законску казну. Управо зато је циљ овог едукативног програма да разјасни квалификацију 
повреда као што су: трзајна повреда врата, потрес мозга, повреде носних костију, бубне опне, да разјасни 
проблеме збирне квалификације више телесних повреда и да полазницима приближи основне методолошке 
принципе о судскомедицинским вештачењима која су употребљива у судским поступцима. 

За правилну квалификацију телесне повреде од пресудног значаја јесте добар клинички налаз. 
Недовољно или неадекватно описане повреде могу бити узрок чак и потпуног одбацивања постојања исте, 
јер не постоје потребни елементи за њихову квалификацију. Из тог разлога, едукација лекара клиничара о 
значају доброг описа повреде у судскомедицинском смислу је изузетно значајна. Примера ради, трзајна 
повреда врата је према литературним подацима најчешћа повреда у саобраћајним незгодама на западу, са 
инциденцијом од око 300/100 000 становника у земљама Западне Европе и САД. Имајући у виду да ова 
повреда са собом носи збирно веома високе материјалне накнаде за повређене, значај њеног доказивања и 
правилне квалификације је несумњив. 

Са друге стране, поред лекара, који имају кључну улогу у процесу судскомедицинског вештачења, 
вштачење ипак представља само једну карику веома сложеног процеса који почиње од настанка телесне 
повреде, а води до краја судског поступка. Управо ова чињеница неспорно повезује лекара вештака и 
правника, који мора да влада основним начелима, не само описивања, већ и квалификације телесних 
повреда, те је едукација и једних и других веома важна. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је упознавање са основним принципима квалификације телесних повреда; упознавање са 
дилемама у судскомедицинским вештачењима; представљање кључне улоге клиничара у формирању 
адекватног физикалног налаза; упознавање са значајем медицинске документације у квалификацији 
телесних повреда; представљање основних начела доброг описивања телесних повреда. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе 

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др  Зоран Михаиловић, Проф.др Весна Поповић, Доц.др Ирина Дамјањук, Асист. др Бојана 
Раднић, Асист. др Тијана Дурмић, Асист. др Миленко Богдановић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, правници 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 25 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 4.000,00 динара 
 
 

 
  

 

 
 

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ СЕМИНАРА 
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ООССТТААЛЛАА  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊАА::  
  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈУУ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ -   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 552/1  

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА  МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  -  ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 
 

 
 

 

ПРОГРАМ 

ДДДИИИЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕ   УУУ   ВВВЕЕЕШШШТТТАААЧЧЧЕЕЕЊЊЊУУУ   ТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕСССНННИИИХХХ   ПППОООВВВРРРЕЕЕДДДААА      
–––   ПППРРРАААВВВНННОООМММЕЕЕДДДИИИЦЦЦИИИНННСССКККИИИ   АААСССПППЕЕЕКККТТТИИИ    

7. април 2020. 

1200-1230 Улазни тест  Проф. др Зоран Михаиловић 

1230-1310 Основни принципи квалификације телесних 
повреда  

Проф. др Зоран Михаиловић 

1310-1330 Дискусија Сви предавачи 

1330-1400 Принципи описивања телесних пoвреда 
Проф. др Весна Поповић 
Асист. др Бојана Раднић 

1400-1415 Дискусија Сви предавачи 

п а у з а  

1445-1515 Трзајна повреда врата 
Доц. др Ирина Дамњанук 
Асист. др Миленко Богдановић 

1515-1530 Дискусија Сви предавачи 

1530-1600 Потрес мозга 
Проф. др Весна Поповић  
Асист. др Бојана Раднић 

1600-1615 Дискусија Сви предавачи 

1615-1645 Повреде костију лица 
Проф. др Зоран Михаиловић  
Асист. др Тијана Дурмић 

1445-1700 Дискусија Сви предавачи 

п а у з а  

1715-1800 Тумачење различитих примера из 
судскомедицинске праксе 

Проф. др Зоран Михаиловић  
Асист. др Тијана Дурмић 

1800-1830 Излазни тест Проф. др Зоран Михаиловић 

ЕВАЛУАЦИЈА, ЗАКЉУЧЦИ И ЗАТВАРАЊЕ СЕМИНАРА 

 
 

 
  

 

 
 

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
СА 6 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ СЕМИНАРА 
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