
РАДНО ИСКУСТВО У СТРУЦИ КАО УСЛОВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ СУДСКОГ ВЕШТАКА  

 

 Појам „струка“ у смислу Закона о судским вештацима представља занимање 

за које је неко оспособљен и којим се бави на трајнији начин.    

 

Из образложења: 

 

„Оцењујући законитост побијане пресуде са становишта правилне примене 

материјалног права, Врховни касациони суд налази да су основани наводи захтева, које је 

подноситељка истицала и у тужби, да су тужени орган у оспореном решењу и Управни 

суд у побијаној пресуди погрешно применили одредбу члана 6. став 1. тачка 2) Закона о 

судским вештацима налазећи да тужиља не испуњава услов предвиђен том одредбом, јер 

нема пет година радног искуства на пословима графоскопије. Међутим, одредбом члана 6. 

став 1. тачка 2) Закона о судским вештацима је као посебан услов за именовање вештака 

прописано пет година искуства у струци, а не на пословима из области вештачења за чије 

обављање се кандидат пријављује. Под појмом ''струка'' у смислу наведене одредбе закона 

треба подразумевати занимање за које је неко оспособљен и којим се бави на трајнији 

начин. Поседовање стручног знања и практичног искуства у области вештачења су као 

услови прописани одредбом члана 6. став 1. тачка 3) Закона о судским вештацима. За 

правилно тумачење и примену наведених одредаба закона, у овој конкретној ситуацији, 

посебно је требало ценити чињеницу да не постоје одговарајуће студије за област 

графологије односно графоскопије, што тужени у одговору на тужбу и не спори, тако да 

су у Регистар судских вештака из области графоскопије уписана лица различитих струка 

(нпр. правници, хемичари итд). Стога је тужени орган требао да испита да ли кандидат, 

овде подноситељка захтева, испуњава услове прописане чланом 6. став 1. тач. 2) и 3) 

Закона о судским вештацима – најмање пет година рада у струци као професор енглеског 

језика и поседовање стручног знања и практичног искуства у области графоскопије, као 

специјализованој области вештачења за коју је поднела пријаву.“ 

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Узп 293/2019 од 17.10.2019. 

године, утврђена на седници Грађанског одељења од 10.12.2019. године) 


