
Студијски програм/студијски програми: Интегрисане академске студије стоматологије 

Врста и ниво студија: интегрисане академске студије 

Назив предмета: Вештачења у стоматологији (СтV-ВШТС) 

Наставник: Срећко Ђ. Селаковић, Горан Б. Стојиљковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Савладавање знања која су неопходна стоматолозима за вештачења у кривичним и грађанско правним поступцима, као и за обезбеђивање доказа у 
поступцима. 

Исход предмета  

Упознавање студента са свим неопходним знањима из права, медицине и стоматологије која су неопходна за вештачења. 
Начин и поступак преглед пацијента 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; Специфична стоматолошка документа; 

2. Стоматолог као сведок и окривљени на суду; 

3. Судско медицинске карактеристике стоматолошких интервенција; 
4. Судско-медицинске специфичности стоматолошких специјалности; 

5. Стоматолошка (лекарска) грешка, компликације у стоматолошком раду; 

6. Обезбеђивање и вредновање доказа-вештачење у кривичном поступку; 
7. Преглед повређеног код квалификације тежине телесне попвреде МФ регије; 

8. Обезбеђивање и вредновање доказа-вештачење у грађанско правном поступку; 

9. Преглед пацијента код утврђивања основа за накнаду нематеријалне штете МФ регије; Комисијски преглед; 
10. Задатак вештака (врсте вештачења); 

11. Организација Судова у Републици Србији; 
12. Квалификација тежине телесне повреде МФ регије; 

13. Врсте нематеријалне штете; 

14. Вештачење интезитета укупно претпљених болова МФ регије; 
15. Вештачење наружености МФ регије; 

16. Вештачење инвалидитета у МФ регији; 

17. Вештачење умањења животне активности; 
18. Обезбеђивање доказа у спору против стоматолога; 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Израда семинарских радова: 

1. Израда извештаја за потребе вештачења тежине телесне повреде; 

2. Израда извештаја за потребе вештачења нематеријалне штете; 
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Допунска 
- 

Број часова  активне наставе Остали часови: 

/ Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: 

/ 

Студијски истраживачки рад: 

/ 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична настава у форми консултација уз одбрану два вештаченња као завршног испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 50 поена Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 30 

практична настава 20 усмени испт 20 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 


