
Спецификација предмета књигу предмета 

Студијски програм  Мастер академске студије права - Општи смер 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Мастер академске студије 

II 
Назив предмета Медицинско право 
Наставник (за предавања) Проф. др Мирослав Лазић,   

Доц. др Ивана Симоновић 
Наставник/сарадник (за вежбе) Доц. др Михајло Цветковић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ  8 Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни  

Услов   
Циљ 
предмета 

Упознавање студената са основним правним информацијама везаним за медицинску 
делатност (терапијског и нетерапијског карактера). Развијање научних сазнања, способности и 
академских вештина у процесу истраживања у области медицинског права; развој креативних 
способности у тумачењу и примени правних принципа и правних правила из ове области; 
критичко промишљање и анализа етичких и биоетичких принципа на којима су утемељени 
делатност медицинских посленика и однос лекар-пацијент; препознавање интереса који су 
заштићени правилима медицинског права; развијање критичког односа према законодавним 
решењима у овој области права и спремности да се понуде и аргументовано заступају 
адекватнија решења; проширење и продубљење знања из Облигационог права стеченог на 
основним студијама.  

Исход 
предмета 

Савладавањем студијског програма, очекује се да студент/студенткиња: 
1. стекну основне информације о правном уређењу система здравствене заштите и 
медицинске делатности, о правима и обавезама лекара и пацијената, о положају и 
одговорностима медицинских посленика; 
2. разумеју разлоге, циљ и значај правног уређења здравствене делатности; разумеју 
разлоге, циљ и значај нарочите правне заштите пацијената и испитаника у медицинским и 
научним огледима; 
3. овладају појмовима и категоријама медицинског права, усвоје стручну терминологију и 
адекватно је користе; познају домаће и међународне изворе правила медицинског права; 
4. продубе знање о основним појмовима одштетног права и претпоставкама 
одговорности за штету проузроковану медицинским захватом или учешћем у медицинском и 
научном огледу; умеју да примене законска правила којима је уређен положај субјеката 
здравствене заштите; разумеју, прате и примењују релевантну литературу и нормативну грађу 
у области медицинског права; 
5. познају институционалне механизме за заштиту пацијентових права;  поштују и 
примењују европске стандарде у заштити пацијентових права; 
6. буду мотивисани да стално уче и професионално се усавршавају. 

Садржај предмета 
Теоријска 
настава 

1. Појам, извори и значај медицинског права. 2. Историја медицине, медицинска делатност, 
медицински посленици. 3. Заштита човековог здравља. 4. Однос између лекара и пацијента. 5. 
Пристанак пацијента на медицинску интервенцију и обавештење. 6. Посебни медицински 
захвати и правни проблеми. 7. Пресађивање делова човечјег тела другоме: правни проблеми. 
8. Екстремне ситуације: хитна медицинска помоћ, интензивна медицина, еутаназија, тренутак 
смрти, преглед леша. 9. Професионална тајна медицинских посленика. 10. Медицинска 
документација и њен правни значај. 11. Лекарска грешка. 12. Одговорност због лекарске 
грешке уопште. 13. Посебни случајеви одговорности лекара и здравствених установа. 14. 
Биомедицинска истраживања или огледи на човеку. 15. Хумана генетика и право.         16. 
Прикупљање и трансфузија човекове крви: правна питања. 



Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Решавањем хипотетичких случајева анализирају се основни постулати – биоетички принципи 
рада медицинских посленика и идентификују њима прокламоване и заштићене етичке 
вредности (поштовање аутономије и самоодређења пацијената,, добробит пацијената, 
нешкођење, правда и правичност у пружању медицинских услуга и дистрибуцији оскудних 
средстава здравствене заштите; социјална одговорност). Анализирају се конвенције, 
резолуције и смернице УНЕСКО-а, Светске медицинске организације и Савета Европе, водичи 
добре лекарске праксе и етички кодекси лекарских комора. Грађанскоправна заштита 
појединих пацијентових права - субјекти, објекти и поступак правне заштите – практично се 
вежбају анализом судских одлука домаћих судова и Европског суда за заштиту људских права. 
Поређењем домаће судске праксе са праксом Европског суда за заштиту људских права 
утврђују се достигнути стандарди у заштити права пацијената, предности и недостаци домаћег 
законодавства о гарантијама и њиховој заштити. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

3 1      

Методе 
извођења 
наставе 

 Остваривање циља предмета подразумева: теоријску наставу, вежбе, израду семинара, 
консултације са студентима, посете судовима и другим установама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 
активност у току  
предавања 

0-10 писмени испит  

практична настава 0-15 усмени испит 51 
Колоквијуми 0-12  Посећеност предавања 0-4  
Семинари 0-8     
 
 


