
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета:       ВЕШТАЧЕЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ  

Наставник или наставници:      Проф. др Срећко Селаковић 

Статус предмета:       Изборни  

Број ЕСПБ:        6 

Услов:         Нема 

Циљ предмета   
Савладавање знања која су неопходна стоматолозима за вештачења у кривичним и грађанско правним 
поступцима. Упознавање стоматолога и правника са начином обезбеђивања стоматолошких судско 
медицинских доказа и начином за њиховог вредновања. 

 

Исход предмета   
Знања.   Упознавање студента са свим неопходним знањима из права, медицине и стоматологије 
која су неопходна за вештачења. 

Вештине.  Начин и поступак прегледа пацијента и постојеће документације за обезбеђивање доказа у 
поступку вештачења. Вештине везане за узимање стоматолошких узорака ради поступака анализе и синтезе. 
Писање извештаја (вештачења). Овладавање основним вештинама вештачења на суду. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава 1. Медицинска и правна документа у стоматологији; 2. Специфична стоматолошка 
документа; 3. Стоматолог као сведок и окривљени на суду; 4. Судско медицинске карактеристике 
стоматолошких интервенција; 5. Судско-медицинске специфичности стоматолошких специјалности; 6. 
Стоматолошка (лекарска) грешка, компликације у стоматолошком раду; 7. Обезбеђивање и вредновање 
доказа-вештачење у кривичном поступку; 8. Преглед повређеног код квалификације тежине телесне 
попвреде МФ регије; 9. Обезбеђивање и вредновање доказа-вештачење у грађанско правном поступку; 10. 
Преглед пацијента код утврђивања основа за накнаду нематеријалне штете МФ регије; 11. Комисијски 
преглед; 12. Задатак вештака (врсте вештачења); 13. Квалификација тежине телесне повреде МФ регије; 14. 
Врсте нематеријалне штете; 15. Вештачење интезитета укупно претпљених болова МФ регије; 16. 
Вештачење наружености МФ регије; 17. Вештачење инвалидитета у МФ регији; 18. Вештачење умањења 
животне активности; 19. Обезбеђивање доказа у спору против стоматолога; 
Практична настава  1. Анализа извештаја за потребе вештачења тежине телесне повреде; 2. Анализа 
извештаја за потребе вештачења нематеријалне штете; 3. Могућности исказа на суду и додатна тумачења у 
вези са написмним вештачењем; 4. Обезбеђивање материјалних доказа; 
 
Препоручена литература   
1. Selaković S., Kvaal S., Nikolić D., Bugarski T., Ninkov P., Knežević M.: Sudska stomatologija, medicinski i 
pravni aspekti. Pravni fakultet Novi Sad, Službeni Glasnik, Beograd, 2013 
2. Šćepanović G., Stanković Z., Petrović Z.: Sudsko medicinsko veštačenje nematerijalne štete. II dopunjeno i 
izmenjeno izdanje. Službeni glasnik, Beograd, 2015. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:  2 

Методе извођења наставе 

Теоријска (30 часова) у форми активног предавања. Практична настава 30 часова. Упознавање са 
систематизацијом, анализом медицинских докумената. Разлози за додатне прегледе. Обезбеђивање и 
вредновање доказа. Анализа, синтеза и писање извештаја. Начин закључивања у вештачењу. Све 15 часова. 
Консултације индивидуалне око израде семинарског рада (15 часова индивидуалне консултације). 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предавања 30 поена. Вежбе 20 поена. Израда семинарског рада 50 поена 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта,  

Израда семинарског рада  

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 



 
 


