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Резиме: На снагу је ступио Закон о судским вештацима, а 
Нацрт Законика о кривичном поступку - радна верзија се 
налази у јавној расправи. И један и други уносе многе нови-
не које би требало да прецизније регулишу све што је ве-
зано за вештачење и вештаке, односно услове за обавља-
ње вештачења, поступак именовања и разрешења судс-
ких вештака, поступак уписа и брисања правних лица која 
обављају послове вештачења, права и обавезе лица која 
обављају вештачење, основне одредбе вештачења, уви-
ђајa и реконструкција. Но и поред многих новина, и даље 
су остале неке нејасноће и несагласности, које могу оте-
жавати рад вештака.. 
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Abstract: The Law on judicial experts came into force, and the 
draft of Code of Criminal Procedure is in the public hearing. 
Both bring many changes that should more accurately regulate 
anything related to expertises and experts, in other words the 
conditions for the traffic accident expertises, the process of naming 
and dissmissing court experts, the procedure of registration and 
deletiing entities providing expertise services, rights and 
obligations of court experts, the basic regulations for expertises, 
investigation and reconstruction. But in spite of many new acts, 
there still remain some ambiguities and inconsistencies, which 
can complicate the work of an expert. 
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ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА  
ЗА ИЗРАДУ ВЕШТАЧЕЊА  

 
LEGISLATIVE REGULATION  

FOR DOING COURT EXPERTISE 
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1. УВОД 
 
Закон о условима за обављање послова вештачења ("Службени глас-
ник СРС", бр. 16 од 29. IV 1987, 17 од 9. V 1987.) престао је да важи, а 
изгласан је Закон о судским вештацима, који је на снагу ступио 
08.07.2010. године, а објављен у "Службеном гласнику Републике Ср-
бије", бр. 44/2010. Поједина решења у закону који је престао да важи су 
била застарела и анахрона због чега је било неопходно да се донесе 
нови који ће бити усаглашен са осталим прописима и који ће отклoнити 
недостатке везане за обављање послова вештачења, поступак имено-
вања и разрешења вештака, права и обавезе вештака итд. 
 
Што се тиче Законика о кривичном поступку, тренутно се примењује За-
коник из 2001. године (Законик је објављен у "Службеном листу СРЈ", 
бр. 70/2001 и 68/2002 и "Сл. Гл. РС", бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 
49/2007 и 72/2009.) који важи до 31.12.2010. године (а на основу Зако-
ника о кривичном поступку "Сл. гл. РС", број 46/2006, 49/2007 и 
122/2008), па док пишемо овај рад већ је у јавној расправи Нацрт Зако-
ника о кривичном поступку – радна верзија.  
 
2006. године изгласан је Законик о кривичном поступку и објављен у 
"Службеном гласнику РС", број 46/2006, 49/2007 и 122/2008. Овај Зако-
ник био је на снази почев од 10.06.2006. године па до 11.09.2009. годи-
не, али никада није примењен, осим одредаба чл. 107., 110., 117. до 
122. и чл. 333. до 335. које су примењиване од 10.06.2006. до 
11.09.2009. године. Овај Законик престао је да важи 11.09.2009. годи-
не, а на основу Закона о изменама и допунама Законика о кривичном 
поступку "Сл. гласник РС", бр. 72/2009. 
 
 
2. ЗАКОН О СУДСКИМ ВЕШТАЦИМА И ЗАКОН О УСЛОВИМА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ВЕШТАЧЕЊА  
 
Уводне одредбе 
 
У уводним одредбама Закона о судским вештацима је дефинисано ко у 
Републици Србији може обављати вештачење. Ове одредбе се не раз-
ликују битно од одредаба из старог закона. Предвиђeно је да вештаче-
ње могу обављати сва физичка и правна лица која испуњавају услове 
предвиђене овим законом, државни органи у оквиру којих се може оба-
вити вештачење и научне и стручне установе.  
 
Посебно је наглашена могућност да вештачење обавља вештак или 
правно лице из друге државе. То је предвиђено уколико у Републици 
Србији нема вештака одговарајуће струке или постоје други правни или 
стварни разлози због којих вештаци из Републике Србије не могу обав-
љати послове вештачења у конкретном предмету. Могућност да посло-
ве вештачења у Републици Србији обавља вештак или правно лице из 
друге државе није дефинисан у старом закону. 
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У новом закону, у односу на стари закон, у члану 2 испред речи активнос-
ти додата је реч стручне, док је остали део члана остао потпуно непроме-
њен. 
 

Члан 2. 
Послови вештачења, у смислу овог закона, представљају стручне активности чи-
јим се обављањем, уз коришћење научних, техничких и других достигнућа, пружају 
суду или другом органу који води поступак потребна стручна знања која се користе 
приликом утврђивања, оцене или разјашњења правно релевантних чињеница. 

 
Новим законом је предвиђено да за именовање и разрешење вештака 
буде надлежан министар за послове правосуђа. Поред физичких лица, 
министар је надлежан и за упис и брисање правних лица у Регистар 
правних лица за обављање вештачења. Ово представља промену у од-
носу на стари закон у коме се евиденција лица која врше вештачење 
водила у Републичком секретаријату за правосуђе и управу путем Ре-
гистра сталних вештака и Регистра друштвених правних лица која врше 
послове вештачења. 
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Услови за обављање  
послова вештачења 
 
 

У овом делу новог закона (чланови од 6. до 10.) представљени су, поред 
општих услова за рад у државним органима, и посебни услови које мора 
да испуњава физичко лице. Највеће промене у новом закону у односу на 
до сада важећи закон су управо у овом делу закона. До сада је било пот-
ребно да стални вештак поред општих услова за заснивање радног од-
носа у државним органима испуњава и одређене посебне услове.  
 
Најпре, потребно је да поседује стручно знање и способност за давање 
налаза и мишљења у одређеним врстама вештачења. Стари Закон је 
предвидео да се поседовање ових знања проверава путем полагања 
испита пред одговарајућом комисијом на начин на који пропише репуб-
лички секретар. Ова провера није била потребна уколико је физичко 
лице имало положен одговарајући стручни испит, односно уколико је 
имало докторат наука или седми два степен стручне спреме (магисте-
ријум наука), као и специјализацију у области у којој је обављало пос-
лове вештачења. Овако високо постављен услов је у то време могао да 
задовољи веома мали број лица. 
 
У новом закону уместо седмог два степена стручне спреме тражи се 
седми један степен стручне спреме, односно "одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним студијама, 
за одређену област вештачења", што је нижи степен стручне спре-
ме, али су зато додати нови услови.  
 
Новим законом је предвиђено да вештак има најмање пет година ис-
куства у струци, као и да поседује стручно знање и практична искуства 
у одређеној области вештачења. За разлику од старог закона где се то 
проверавало путем полагања испита пред стручном комисијом, нови 
закон је предвидео да се стручно знање и практична искуства за одре-
ђену област вештачења доказују "објављеним стручним или науч-
ним радовима, потврдом о учешћу на саветовањима у организа-
цији стручних удружења, као и мишљењима или препорукама су-
дова или других државних органа, стручних удружења, научних и 
других институција или правних лица у којима је кандидат за 
вештака радио, односно за које је обављао стручне послове".  
 
Кандидати за вештака који поседују научна звања нису дужни да дос-
тављају доказе који су у претходном пасусу наведени. 
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Уместо посебног услова под бројем 2 из старог закона који је гласио 
"да је по својим људским и радним квалитетима подобно за рад 
у својству сталног вештака, те да се, с обзиром на природу ње-
говог редовног посла и друге околности може очекивати да ће 
вештачење обављати објективно, уредно и на време" у новом за-
кону под бр. 4 наведен је услов да је вештак достојан за обављање 
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послова вештачења. Бити достојан је био критеријум и приликом не-
давног избора судија и тужилаца. 
 
Још један услов које физичко лице мора да испуњава јесте да буде 
уписан у Регистар вештака. 
 
Новим законом је предвиђено да правно лице може обављати посао 
вештачења уколико испуњава следеће услове: да буде уписано у регис-
тар надлежног органа за делатност вештачења у одговарајућој области 
и да су у том правном лицу запослена лица која су уписана у Регистар 
вештака. Наглашено је и да у име правног лица послове вештачења мо-
гу обављати искључиво лица која су уписана у Регистар вештака. 
 
Вештачење могу обављати и државни органи у оквиру којих се може 
обавити вештачење, као и научне и стручне установе (факултети, инс-
титути, заводи и сл.). При томе ове установе одређују једног или више 
стручњака одговарајуће специјалности које ће обављати вештачење 
или образују комисије састављене од научних или стручних радника ко-
ји су код њих запослени. 
 
 
Поступак именовања и разрешења 
 
У овом делу новог закона предвиђене су новине у односу на постојећа 
законска решења. Наиме, уколико се јави потреба за вештацима за од-
ређене области вештачења председници првостепених судова их дос-
тављају Министарству надлежном за послове правосуђа (у овом случа-
ју Министарству правде). На основу тога министар у складу са потреба-
ма судова објављује јавни позив за именовање вештака у "Службеном 
гласнику Републике Србије" и на интернет страници министарства. 
Предвиђено је да министарство правде у складу са потребама судова 
објављује јавни позив за именовање вештака, јер ће се тиме постићи 
адекватан број вештака и правилнија распоређеност лица која обавља-
ју послове вештачења у појединим областима. У складу са Законом о 
вештацима, 08. октобра 2010. године јавни позив је и објављен. 
 
Кандидат за вештака подноси захтев за именовање, са прилозима који-
ма доказује испуњеност услова за обављање послова вештачења. О 
захтеву за именовање одлучује министар, а кандидат за вештака може 
покренути управни спор против решења којим се одбија захтев за име-
новање. Законом је одређена садржина захтева за именовање као и 
решења о именовању вештака. Решење о именовању вештака се об-
јављује у "Службеном гласнику Републике Србије" и на интернет стра-
ници министарства. Предвиђено је да Министарство правде води еви-
денцију о Регистру вештака у електронском облику и путем сајта Мини-
старства правде треба да буде доступан јавности. Поред Регистра 
вештака, министарство води и збирку исправа за сваког вештака. Ова 
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збирка представља својеврсну биографију вештака, на основу које је 
могуће оценити на који начин се вештак опходи према пословима веш-
тачења. Поред докумената на основу којих је извршен упис у Регистар 
вештака, у збирци исправа се чувају све пријаве поднете против вешта-
ка, решења о изреченим новчаним казнама и предлози за разрешење 
вештака. Законом је предвиђен рок од осам дана у оквиру којег је веш-
так дужан да обавести министарство о промени података који су унесе-
ни у Регистар вештака приликом његове регистрације. 
 
Законом је предвиђено да поступак за разрешење вештака због не-
стручног, неуредног, или несавесног вештачења могу поднети суд, ор-
ган који води поступак, односно странке или други учесници у судском 
или другом поступку. Дефинисано је да вештак неуредно и несавесно 
обавља вештачење ако неоправдано одбија да вештачи, не одазива се 
на позиве суда или другог органа који води поступак, не обави вештаче-
ње у року који је одређен и др. Вештачење се сматра нестручним уколи-
ко су налази у њему непотпуни, нејасни, противречни или нетачни.  
 
Против решења о разрешењу вештак има могућност да покрене управ-
ни спор, а у току поступка разрешења вештака министар може форми-
рати комисију од три члана из реда водећих стручњака у области у којој 
вештак вештачи, ради оцене стручности рада вештака. У члану 19. је 
дефинисано који услови морају бити испуњени да би судски вештак био 
разрешен дужности. Одредбе старог и новог закона у овом смислу се 
суштински не разликују. У старом закону је предвиђено да Решење о 
брисању сталног вештака доноси републички секретар. 
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Правна лица која обављају  
послове вештачења 
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У новом закону се у члановима од 22. до 25. регулишу одредбе о прав-
ним лицима која врше послове вештачења. Правна лица подносе захтев 
за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења, који 
води министарство. Само решење о упису доноси министар, а покрета-
ње управног спора је заштитни механизам правног лица који он покреће 
уколико је његов захтев за упис у Регистар правних лица одбијен. Усло-
ви које правно лице мора да испуњава да би се нашло у Регистру прав-
них лица за обављање послова вештачења су раније већ наведени. Уко-
лико ти услови престану да важе или ако правно лице вештачење обав-
ља неуредно или нестручно брише се из Регистра правних лица. Правно 
лице неуредно или нестручно обавља вештачење када вештаци запос-
лени у том правном лицу неуредно или нестручно обављају вештачење. 
Одредбе старог и новог закона које се тичу обављања послова вештаче-
ња од стране правних лица не разликују се битно. 
 
 
Права и обавезе вештака 
 
Сва права и обавезе дефинисани у овом делу Закона о вештацима 
подједнако се примењују како на физичка, тако и на правна лица, где 
законодавац вештака обавезује да се придржава рокова, вештачење 
обавља савесно, стручно, и непристрасно и чува тајност података.  
 
Прописи којима је уређена накнада трошкова у судским поступцима при-
мењују се за одређивање висине и начина накнаде трошкова, као и виси-
на награде за вештачење. Међутим оно што сматрамо да је важно напо-
менути јесте да, и у закону који је престао да важи, као и у закону који је 
ступио на снагу, вештаци и даље имају "... право на накнаду трошкова 
и право на награду за рад." ( I. Уводне одредбе, члан 5.), чиме законо-
давац показује од каквог су значаја послови које обављају вештаци. 
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Прелазне и завршне одредбе 
 
Што се тиче именовања и престанка својства вештака и закон који је 
престао да важи, као и закон који је сада на снази, на исти период тј. 
период од годину дана су регулисали ова два питања, а даном ступања 
на снагу новог закона престао је да важи Закон који је до тада важио. 
 
Правним лицима је остављен рок од такође годину дана да своју орга-
низацију и активност усагласе са одредбама новог закона. 
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3. НАЦРТ ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ  
– РАДНА ВЕРЗИЈА И ЗАКОНИК О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 
ОД 2001. ГОДИНЕ  

 
Упоређујући Нацрт Законика о кривичном поступку – радна верзија (у 
даљем тексту Нацрт ЗКП-а) и Законика о кривичном поступку из 2001. 
године (у даљем тексту ЗКП од 2001. године) и то наравно само у делу 
вештачење (основне одредбе), као и увиђај и реконструкција, наводимо 
да у Нацрту ЗКП-а и то у делу Увиђај постоји новина која гласи да пред-
мет увиђаја може бити лице, ствар и место, па су сходно томе написа-
ни и посебни чланови за увиђај лица, увиђај ствари и увиђај места. 
 

 
 

 
Што се тиче позивања вештака на увиђај то у Нацрту ЗКП-а, стоји "На 
увиђај се може позвати и вештак ако би његово присуство било 
од користи за давање налаза и мишљења.", а за стручно лице у На-
црту ЗКП-а стоји "Приликом предузимања увиђаја орган поступка 
ће по правилу затражити помоћ стручног лица ...", док је у ЗКП-у 
из 2001. наведено "Орган који обавља увиђај или реконструкцију 
може затражити помоћ стручног лица ...". 
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Не само што постоји разлика између може и по правилу већ у Нацрту 
ЗКП-а поред речи увиђај нема речи или реконструкција, па би се мо-
гао извести закључак да вештак и стручно лице више нису потребни за 
реконструкцију органу који води поступак ни у ситуацији уколико би њи-
хово присуство било од користи за давање налаза и мишљења вешта-
ка или вршења потребних мерења, снимања итд. Ово би једнако важи-
ло како за вештаке тако и за стручна лица било које струке. Што се ти-
че вештака он се може позвати на увиђај, и то само ако би његово при-
суство било од користи, али није дефинисан позив за реконструкцију, 
док се стручно лице по правилу позива на увиђај, али такође није де-
финисан позив на реконструкцију.  
 
Поред тога у првом ставу члана 137. наводи се "Увиђај се предузима 
када је за утврђивање или разјашњење неке важне чињенице у 
поступку потребно непосредно опажање органа поступка". 
Оваква формулација би значила, да се увиђај не би вршио уколико се 
на увиђају не би могло непосредним опажањем утврђивати или разјаш-
њавати нека важна чињеница, него би се користио неки уређај којим би 
било могуће забележити неки важан доказ-чињеницу, а без тог уређаја 
непосредним опажањем такав доказ се не би могао прикупити.  
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Вештачење и то основне одредбе у Нацрту ЗКП-а описане су чланови-
ма од 117. до 130., у којима постоји неколико новина у односу на ЗКП 
из 2001. године, а једна од њих се налази већ у првом члану тј. члану 
117. Одређивање вештачења, други пасус: 
 

 
 
Након овакве формулације код одређивања вештачења, очекујемо да 
се више неће наредбом и/или решењем за саобраћајно-техничко веш-
тачење тражити од вештака да се у процентима изјасне о пропустима 
учесника незгоде, као и да се оваква и слична питања више неће пос-
тављати вештацима. 
 
У првом ставу члана 117. експлицитно се истиче да је вештачење неко 
доказно средство сачињено на основу стручних знања. Ово је слобод-
на интерпретација, а напомињемо да у делу ВЕШТАЧЕЊЕ није дефи-
нисано шта је вештачење.  
 
У Нацрту ЗКП-а и то у члану 118. написана је дефиниција вештака које 
нема у ЗКП-у из 2001., а такође је и новина везана за ситуацију у којој 
се може вештачење поверити иностраној установи или органу. 
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Сада када постоји дефиниција вештака, овако написана, намеће се пи-
тање каква је разлика између вештака и стручног лица, пошто и један и 
други поседују стручна знања, али по Нацрту ЗКП-а немају исти прис-
туп увиђају и реконструкцији. 
 
Дужности вештака регулисане чланом 115. ЗКП-а из 2001. године, На-
цртом ЗКП-а назване су Дужност вештачења и регулисане чланом 119. 
у коме више нема одредбе да се вештак у случају неоправданог изо-
станка може и принудно довести, али су одвојене и посебно су пропи-
сане казне за недолазак и за удаљавање са места где треба вештак да 
буде испитан, од непоштовања рока за вештачење и необављања веш-
тачења без оправданог разлога.  
 

 
Што се тиче изузећа од дужности вештачења у Нацрту ЗКП-а нема бит-
них новина у односу на ЗКП из 2001. године. 
 
Одлучивање о одређивању вештачења и наредба о вештачењу, као по-
себни чланови, и при томе шта наредба о вештачењу треба да садржи, 
представља новину у Нацрту ЗКП-а у односу на ЗКП из 2001. године.  
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Под тачком 8. вештак се упозорава "да чињенице које је сазнао при-
ликом вештачења представљају тајну", што је прописано чланом 
29. Закона о судским вештацима, али се ни у Закону о судским вешта-
цима, као ни у Нацрту ЗКП-а, а ни у Законику из 2001. године, не наво-
ди до када вештак треба да чува тајну. Да ли након одржаног главног 
претреса који је јаван и на коме је саслушан вештак, престаје обавеза 
вештака на тајност чињеница које је сазнао приликом вештачења?  
 
У Нацрту ЗКП-а, у члану 123. Заклетва вештака, промењен је текст зак-
летве у односу на текст заклетве из ЗКП-а од 2001. године, па у Нацрту 
ЗКП-а стоји: 
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С обзиром да у Нацрту ЗКП-а сада постоји дефиниција вештака која гла-
си "Вештак је лице које располаже потребним стручним знањем 
за утврђивање или оцену неке важне чињенице у поступку" веш-
так се у заклетви позива да ће вештачити у складу са правилима науке и 
вештине, а то не поседује према дефиницији вештака. С правом се на-
меће питање какву то заклетву би вештак требало да положи?  
 
Чланови који се односе на Поступак вештачења (Члан 124.), Вештаче-
ње у стручној установи или државном органу (члан 125.), Налаз и миш-
љење вештака (члан 127.) и Недостаци у налазу и мишљењу вештака 
(члан 128.) не садрже битне новине у Нацрту ЗКП-а у односу на ЗКП из 
2001. године, али је новина у Нацрту ЗКП-а Стручни саветник (члан 
129.) и Права и дужности стручног саветника (члан 130.). 
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Према дефиницији шта је стручни саветник (члан 129.) "... лице које 
располаже стручним знањем из области у којој је одређено веш-
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тачење", стручни саветник би могао бити и вештак, али такође би ст-
ручни саветник могло бити и стручно лице, као и лице које не мора бити 
ни вештак ни стручно лице, али само мора бити "... лице које распола-
же стручним знањем из области у којој је одређено вештачење.".  
 
Увођење стручног саветника (чак и овако дефинисаног) и са оваквим 
правима и дужностима, требало би да утиче на квалитетнији рад оних 
вештака, који не посвећују довољно пажње едукацији тј. не довољно пра-
те нова технолошка решења проистекла из нових научних достигнућа.  
 
 
4. ЗАКЉУЧАК 
 
Нови Закон о вештацима је ступио на снагу, док се нацрт ЗКП-а налази 
у јавној расправи. Они доносе многе новине чији је циљ да се послови 
вештачења што прецизније уреде. Највише промена је уведено у од-
редбе које се тичу услова за обављање послова вештачења. Те 
одредбе би требале да истакну квалитет у први план. Важна је и про-
мена да је министарство преузело послове вођења Регистра вештака. 
Промене се односе и на поступак именовања и разрешења судских 
вештака, као и на поступак уписа и брисања како физичких, тако и 
правних лица. 
 
Нацрт ЗКП-а, у односу на ЗКП из 2001. године, садржи више новина ко-
је би требало да прецизније регулишу све што је везано за вештаке и 
вештачење (основне одредбе). Посебно истичемо увођење стручног 
саветника (чак и овако дефинисаног са оваквим правима и дужности-
ма) што би требало да утиче на квалитетнији рад вештака, а самим тим 
и дало позитивне резултате у правосудном процесу. Но поред тога на-
помињемо да Нацрт ЗКП-а, као и ЗКП од 2001. године, и даље по на-
шем мишљењу оставља нејасноће и несагласности око стручног лица, 
вештака и стручног саветника.  
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