
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија 
Назив предмета: Судска ветеринарска медицина 
Наставник: Ненад Стојанац 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Предмет омогућава студенту стицање знања и вештина у циљу давања одговора на различита 

питања из решења за за потребе органа поступка и других субјеката, наручиоца експертизе и 

самостално извођење ветеринарских вештачења. 
Исход предмета  
По завршетку курса студент је оспособљен да примени форензичка знања у:  
1. Процени знатности и трајања болести животиња; 
2. Утврђивању неисправности хране животињског порекла и хране за животиње; 
3. Имплементацији знања у складу са правима и обавезама ветеринарске струке; 
4. Закључивању и давању експертизног мишљења по принципима форензичке науке, за потребе 

органа поступка и других субјеката, наручиоца експертизе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: 
Форензичка процена општих патолошких промена. Форензичка процена заједничких заразних 

болести; Форензичка процена заједничких паразитских болести; Форензичка процена болести 

паса; Форензичка процена болести копитара; Форензичка процена болести говеда; Форензичка 

процена болести оваца и коза; Форензичка процена болести свиња; Форензичка процена болести 

риба; Форензичка процена болести пчела; Форензичка процена повреда животиња; Етопатије; 

Одговорност ветеринара; Стручне грешке. 
Практична настава: 
Упознавање са примерима вештачења из свих области ветеринарске медицине; Форензичка 

(судска) процена патолошких стања код животиња; Форензичка обдукција у циљу постављања 

дијагнозе и процене трајања болести. 
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4. Закони и Правилници 
Број часова активне наставе: 5(75) Остали 

часови Предавања: 
3 (45) 

Вежбе: 
2 (30) 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 

рад: 
Методе извођења наставе 
Теоријска настава: Power Point презентације. 
Вештачења из области ветеринарске медицине; 
Форензичка (судска) процена патолошких стања код животиња. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 
активност у току предавања до 10 писмени испит до 30 
практична настава до 10 усмени испт до 50 
 

 


