
Здравствена установа која                  
издаје извештај о обдукцији                 
 (матични број)                
            

    (јединица у саставу)   ИЗВЕШТАЈ О ОБДУКЦИЈИ 
                        

(назив)                        
                        

1. Презиме и име умрлог                        
                        
    Презиме пре закључења брака                        
                        
    Презиме и име оца              2. Пол  Мушко ................ 1  
                 Женско ............... 2  
    Презиме и име мајке                        
                        

3. Датум и час смрти / налажења леша                       
    Утврђен (за смрт у здравственој установи) ..... 1                    
    Према добијеним подацима ................................... 2                    
    Леш је нађен ............................................................ 3   (дан)  (месец)  (година)  (час)  (минут)  
                        
    Улица и број            
    3.1. Место наступања смрти ............................ 1                    
           Место проналажења леша .......................... 2   Место (насеље)            
                        
       Општина            
                        
                        

4. Датум рођења и ЈМБГ                   у       
                                                                (дан)  (месец)  (година)              (осталих 6 цифара)                                  (часова)         (минута) 
                 (само за одојчад до 7 дана)  
    4.1. Место рођења Место (насеље)                   
                        
 Општина (или страна држава)                
                        

                        
5. Пребивалиште Улица и број         Место (насеље)       
                        
 Општина         Република        
                  

ДАЉЕ ПОПУЊАВА ОБДУЦЕНТ 
                        

1. Порекло смрти                        

     Природна............................................ 1 
  Насилна...................................... 2   Неутврђено............................... 3  

                        

ПОДАЦИ О НАСИЛНОЈ СМРТИ                        

2. Порекло насилне смрти:        3. Време догађаја (према анамнестичким подацима)  
                  који је изазвао насилну смрт  
    Несрећни случај  - задес. ............................................................. 1                 
    Самоубиство.................................................................................... 2                   
    Убиство    ........................................................................................ 3  (дан) (месец) (година)  (час)  (минут) 
    Неутврђено ..................................................................................... 4                 
          Дан у недељи     (понедељак, уторак, итд) 
                        

4. Место догађаја        5. У тренутку догађаја умрли је био   
    Кућа, стан, колективни стан   ...................................................... 1   На послу.................................................................. 1  
    Школа, друга јавна места и институције   .................................. 2   При одласку или повратку са посла..................... 2  
    Спортски објекти   ........................................................................ 3   На раду у домаћинству......................................... 3  
    Саобраћајнице  ............................................................................ 4   У току спортске активности................................... 4  
    Фабрика, рудник, градилиште и сл. ........................................... 5   Код куће - у слободно време.................................. 5  
    Пољопривредна газдинства  ...................................................... 6   Ван куће - у слободно време.................................. 6  
    Поље, планина, река, језеро, море и сл.  .................................. 7                 

 УЗРОК СМРТИ                   

I                        
     а) Непосредни узрок          
                        

     б) Претходни узрок          
         (болест или повреда)                        
     в) Основни узрок           
         (болест или спољашње околности повређивања)                   
                     

                      
                        

II                        
     Друга значајна стања, болести                        
       и повреде које су допринеле                        
       смрти                        
                        

НАПОМЕНА:                        
                        
                        
                        

 
    Подаци су дати из обдукционог налаза  бр.  _____________________ 

     
 
   У ___________________________   (М.П)    Потпис и факсимил обдуцента 
 
     ______________________ 20___.      _________________________________________ 


