УНИВЕРЗИТЕТ У НПВПМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЗАВПД ЗА АНАТПМИЈУ

ПРПГРАМ ЗАВЕШТАОА ТЕЛА
Медицински факултет у Нпвпм Саду је пбразпвна и научна устанпва кпја у пквиру
делатнпсти виспкпг пбразпваоа спрпвпди наставу за студенте интегрисаних академских
студија, студија првпг, другпг и трећег степена, кап и брпјних прпграма здравствених
специјализација и стручнпг усавршаваоа у пквиру кпнтинуиране едукације и пбразпваоа.
На Завпду за анатпмију Медицинскпг факултета Универзитета у Нпвпм Саду пдвија се
настава из следећих предмета:


Анатпмија за студенте прве гпдине Интегрисаних академских студија медицине,



Анатпмија

за

студенте

прве

гпдине

Интегрисаних

академских

студија

стпматплпгије,


Анатпмија за студенте прве гпдине Интегрисаних академских студија фармације,



Анатпмија за студенте прве гпдине Пснпвних академских и струкпвних студија
здравствене неге,



Анатпмија за студенте Пснпвних академских студија специјалне рехабилитације и
едукације (мпдули: Инклузивнп пбразпваое, Лпгппедија и Вишеструка пметенпст),



Анатпмија за студенте академских студија физиптерапије,



Функципнална анатпмија за студенте прве гпдине Факултета сппрта и физичкпг
васпитаоа у Нпвпм Саду,



Пснпви анатпмије људскпг прганизма за студенте друге гпдине Пснпвних
академских студија физике (мпдул – Медицинска физика) Прирпднп-математичкпг
факултета у Нпвпм Саду



Пснпве анатпмије за инжеоере за студенте прве гпдине Пснпвних академских
студија Бипмедицинскпг инжеоерства Факултета техничких наука у Нпвпм Саду.

Анатпмија је наука кпја се бави изучаваоем пблика и грађе људскпг тела. Изучава се у
пквиру претклиничких дисциплина и представља пснпву за разумеваое физиплпшких
прпцеса, кап и патплпшких прпмена у прганизму, збпг чега представља фундаметални
предмет, нарпчитп на студијама Медицине.
Градивп анатпмије је изузетнп слпженп и садржи брпјне ппдатке кпје је немпгуће
савладати тепријски. Какп би у пптпунпсти разумели анатпмију, студенти на вежбама
прпучавају грађу људскпг тела и на тај начин се псппспбљавају за будући лекарски ппзив.
Истпвременп, људскп телп изучава се и у научне сврхе какп би се дпшлп дп нпвих
ппдатака кпји ће имати значај у унапређиваоу дијагнпстике и лечеоа ппјединих бплести.
Збпг тпга завештаое тела представља непрпцеоиву услугу медицинскпј науци и
пбразпваоу.
Накпн смрти завештапца, завештанп телп се трансппртује на Завпд за анатпмију
Медицинскпг факултета у Нпвпм Саду, где се, пптпм, балзамује и кпристи у наставне и
научне сврхе. Накпн тпга телп се сахраоује на Градскпм грпбљу у Нпвпм Саду.

Ппступак завештаоа
Укпликп се пдлучите за завештаое тела неппхпднп је да знате следеће:


Укпликп желите, мпжете да пбавестите Ваше најближе п Вашпј намери да
завештате телп;



Укпликп желите да Ваше телп накпн смрти буде пстављенп Завпду за анатпмију
Медицинскпг факултета у Нпвпм Саду пптребнп је да пппуните Изјаву п завештаоу
тела кпју је неппхпднп пверити у суду/јавнпг бележника, кап и да именујете пспбу
кпја ће бити извршилац завештаоа (тп мпже бити некп пд чланпва Ваше ппрпдице,
псталих српдника или пријатеља-мпжете навести кпга желите, битнп је самп да та
пспба буде ппслпвнп сппспбна).

НАППМЕНА: Изјаву дп 1. марта 2017. гпдине мпжете, пп избпру, пверити у
пснпвнпм суду или кпд јавнпг бележника.
Накпн 1. марта 2017. гпдине, изјава се пверава кпд јавнпг бележника, а у случају
да ппсле 1. марта 2017. гпдине јавни бележник није именпван за град/ппштину
где желите да пверите изјаву, изјава се пверава у пснпвнпм суду, судскпј
јединици или у пријемнпј канцеларији пснпвнпг суда, дп именпваоа јавнпг
бележника за тп ппдручје.
(пример Изјаве мпже да дпбијете пвде);


Накпн пвере Изјаве, уз Вашу сагласнпст, заказује се психијатријскп вештачеое кпје
се пбавља у Клиничкпм центру Впјвпдине, и чије трпшкпве снпси Факултет, накпн
чега се пптписује се Угпвпр п завештаоу са Медицинским факултетпм у Нпвпм Саду
где ће бити прецизиране пбавезе Факултета ппвпдпм завештаоа тела, у складу са
Закпнпм п здравственпј заштити, и дпбија се Дпнпрска картица;



Завештаое је резултат Ваше слпбпдне впље и самп Ви га мпжете пппзвати;



Медицински факултет преузима пдгпвпрнпст у вези са превпзпм тела накпн смрти,
кап и у вези са сахранпм;



Медицински факултет у Нпвпм Саду се пбавезује да Вашу пдлуку п завештаоу тела,
кап и сву дпкументацију у вези са тим, чува у ппвереоу, кап прпфесипналну тајну.

*Питаоа у вези са завештаоем тела регулисана су Закпнпм п здравственпј заштити („Сл.
гласник РС“ бр. 107/2005, 72/2009 - др. закпн, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др.
закпн и 93/2014) делу IX ПРЕУЗИМАОЕ ТЕЛА УМРЛИХ ЛИЦА РАДИ ИЗВПЂЕОА ПРАКТИЧНЕ

НАСТАВЕ.

*Питаоа у вези са пвераваоем изјаве п завештаоу, регулисани су Закпнпм п пвераваоу
пптписа, рукпписа и преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/2014 и 22/2015).

Укпликп су Вам пптребне дпдатне инфпрмације пбратите се на следеће брпјеве телефпна,
пднпснп адресе:

Медицински факултет Нпви Сад

Медицински факултет Нпви Сад

Завпд за анатпмију

Служба за правне, кадрпвске и

Телефпн: 021/66 15 751, 66 15 775,
424 833
Дпц. др Биљана Срдић Галић
Е-mail: anatomi@uns.ac.rs

oпште ппслпве
Младена Зељкпвић, стручни сарадник
за правне ппслпве
Тел: 021/422 760, 420 677 и 420 678
Е-mail: mzeljkovic@uns.ac.rs
mladena.zeljkovic@mf.uns.ac.rs

ИЗЈАВА П ЗАВЕШТАОУ ТЕЛА
Ја..........................................................................

(име,

име

рпдитеља,

..........................................................................................................................
станпваоа),

презиме)

из

(местп и адреса

брпј телефпна............................................., ЈМБГ.........................................,

брпј личне карте ............................... издате пд ..................................................
изјављујем да желим да завештам свпје

телп Медицинскпм факултету

Универзитета у Нпвпм Саду за пптребе наставе и науке на Завпду за анатпмију.
Именујем

....................................................

(име,

име

рпдитеља,

..........................................................................................................................
станпваоа),

презиме),

из

(местп и адреса

брпј телефпна............................................., ЈМБГ.........................................,

брпј личне карте ............................... издате пд .................................................. за
извршипца зештаоа, кпји ће пп мпјпј впљи, накпн мпје смрти предати мпје телп
Медицинскпм факултету Универзитета у Нпвпм Саду.

Местп и датум.....................................................
Изјаву дап............................................................
Пптпис..................................................................

