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Ha основу члана 1 1 5 . став 5 . Закона о здравственој за-штити ("Службени гласник
Републике Српске", број 106/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08 и 11 /09), министар здрављга и
социјалне заштите д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ ОБАВЉАЊА ОБДУКЦИЈЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак извођења постморталних процедура и
обдукција лешева.
Члан 2.
(1) Обављање обдукције и других постморталних процедура има за циљ да се,
методологијом прописаном овим правилником и у складу са правилима струке, улврди
тачан узрок смрти и све друге битне чињенице зависно од окол-ности конкретног случаја.
(2) Обдукција и друге постморталне процедуре се обављају на лешевима лица свих
узраста, мртворођенчади и зачетака.
Члан 3.
Поједини изрази употрнјебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:
а) постмортална процедураЈе било која радња или поступак који се примјењује над
посмртним остацима било које врсте поријекла,
б ) судско-медицинска постмортална процедура je постмортална процедура различитог
обима и садржаја, зависно од потребе и конкретног случаја,
в) судскомедицинска обдукција je обдукција леша коja се обаља на основу наредбе
или пo захтјеву надлежног органа, у складу са позитивним прописима,
г)форензичко-антрополошка анализа скелетних остатака je преглед костију који се
обавља на основу наредбе или пo захтјеву надлежног органа, у складу са позитивним
прописима,
д) патолошко-анатомска обдукција je обдукција која се изводи у одговарајућој
здравственој установи,
ђ) хемијско-токсиколошка анализа je преглед узорака ткива и органа у сврху
утврђивања присуства непознатих супстанци у њима,
е) хистолошка анализа je микроскопски преглед узорака ткива и органа у сврху
утврђивања постојања микро- морфолошких промјена у њима,
ж) генетска анализа je испитивање генетске структуре узорка у идентификационе и
друге сврхе,
з) обдуцент je лице које изводи обдукцију,

и) ексхумација je поступак ископавања претходно сахрањених посмртних остатака у
сврху обављања њиховог прегледа, обдукције или других процедура,
ј) обдукциони протокол je скуп докумената насталих током обављања обдукције и
к) фото-документација je цјелокупни фото, видео и други материјали настали током
обављања одговарајуће постморталне процедуре.
Члан 4.
Обдукцију леша или другу одговарајућу постморталну процедуру обавља специјалиста
одговарајуће гране меди-цине, независно, истинито, непристрасно и објективно,
поступајући пo правилима струке.
Члан 5.
Постмортална процедура може бити: судско-медицинска постмортална процедура и
патолошко-анатомска об-дукција леша, и то:
a) судско-медицинску постморталну процедуру обавља доктор медицине специјалиста судске медицине и
б) патолошко-анатомску обдукцију леша обавља доктор медицине - специјалиста
патолошке анатомије.
Члан 6.
Судско-медицинска постмортална процедура je поступак који обавља специјализована
здравствена установа ре-гистрована и акредитована за обављање послова из судскомедицинске дјелатности.
Члан 7.
Судско-медицинску постморталну процедуру чине: спољашњи преглед посмртних
остатака, судско-медицинска обдукција леша, реобдукција леша, парцијална обдукција
леша, форензичко-антрополошка анализа скелета, узимање узорака за друга испитивања у
зависности од конкретног случаја.
Члан 8.
Судско-медицинска постмортална процедура из члана 7. овог правилника може се
обављати у здравственој уста-нови регистрованој за обављање судско-медицинске
дјелатности (у даљем тексту: установа) или ван установе, у зависности од конкретног
случаја, узимајући у обзир разлоге практичности, хитности и опасности од одгађања.
Члан 9.
Судско-медицинска постмортална процедура обавља се:
а) пo наредби тужиоца,
б) пo наредби суда,
в) на захтјев члана уже породице умрлог лица и
г) на захтјев других овлашћених лица.

Члан 10.
(1) Судско-медицинска обдукција обавезно се обавља:
а) када постоји сумња или je очигледно да je смрт лица проузрокована кривичним
дјелом или je у вези са извршењем кривичног дјела и
б) када je лице умрло у здравственој установи из разлога наведених у ставу 1. у тачки
a) овог члана.
(2)Трошкове за обављање судско-медицинске постморталне процедуре сноси
подносилац наредбе или захтјева за обављање одговарајуће процедуре.
Члан 11.
(1) Непосредно пo добијању наредбе или захтјева установа je у обавези да одмах
приступи обављању тражене судско-медицинске постморталне процедуре и одређује
једног или више доктора медицине - специјалиста судске медицине који ћс обавити
тражену постморталну процедуру.
(2)Доктор медицине - специјалиста судске медицине из става 1. овог члана обавезан je
да у поступку обављања судско-медицинске постморталне процедуре примјењује правила
науке и струке.
Члан 12.
Непосредно no обављеној судско-медицинској постморталној процедури, која je наредбом
или захтјевом тражена, доктор медицине je у обавези да сачини одговарајући
постмортални протокол, потписан од стране доктора медицине - спсцијалисте судске
медицине и директора надлежне установе.
Члан 13.
Судско-медицински постмортални протокол чини сљедећа документација:
а) наредба или захтјев за обављање обдукције,
б) записник о обављеној обдукцији са налазом и мишљењем,
в) фото-документација,
г) скице и забиљешке сачињене током обављања обдукције,
д) упутница за обављање других анализа које се обављају ван специјализоване
здравствене установе,
ђ) резултати других извршених анализа (хемијско-ток-сиколошка, хистолошка, ДНК и
др.),
е) узорке подобне за трајно архивирање (узорци длака добијени чупањем и сува крвна
мрља на филтер-папиру) и
ж) потврда о смрти.
Члан 14.
Патолошко-анатомска обдукција се обавља у заводу или одјељењу за патолошку
анатомију одговарајућих здравствених установа.

Члан 15.
(1) Посмртни остаци лица које je умрло у здравственој установи, мртворођенче,
посмртни остаци зачетка или новорођенчета подлијежу патолошко-анатомској обдукцији:
а) ако није утврђен непосредни узрок смрти,
б) ако то захтијевају епидемиолошки и санитарни разлози и
в) на захтјев члана уже породице умрлог лица.
(2) У случају да je смрт наступила у здравственој установи, патолошко-анатомска
обдукција обавезно се обавља у сљедећим случајевима:
а) ако je од момента пријема на лијечење до момента смрти прошло мање од 24 часа, a
узрок смрти није познат или није са сигурношћу установљен,
б) ако je смрт наступила за вријеме прегледа доктора медицине или било какве
докторске интервенције предузете у дијагностичке или терапијске сврхе и
в) ако je смрт наступила у вези са било каквом експери- менталном процедуром или
било каквим клиничким испитивањем које се у тој медицинској установи обавља.
Члан 16.
(1) У случају да je лице умрло у здравственој установи, a да je његова смрт очигледно у
вези са извршењем кривичног дјела или постоји сумња да je у вези са извршењем
кривичног дјела, здравствена установа обавезна je обавијестити Министарство
унутрашњих послова и предложити обављање судско-медицинске обдукције.
(2) У случају да je лице умрло у здравственој установи, a да je његова смрт у вези са
могућом грешком доктора ме-дицине или могућим кривичним дјелом несавјесног
лијечења, здравствена установа обавезна je о смрти обавије-стити Министарство
унутрашњих послова и предложити обављање судско-медицинске обдукције.
Члан 17.
(1) Патолошко-анатомску обдукцију обавља специјалиста патолошке анатомије.
(2) Доктор медицине који je непосредно прије смрти лијечио умрлог не може
учествовати у поступку обављања обдукције.
(3) Организациона јединица здравствене установе гдје je лице умрло обавезна je заводу
или одјељењу за патоло-шку анатомију, гдје ће обдукција бити обављена, доставити сву
расположиву медицинску документацију која се од-носи на ток и начин лијечења умрлог
лица.
Члан 18.
Налог за обављање патолошко-анатомске обдукције издаје директор здравствене
установе.

Члан 19.
Трошкове патолошко-анатомске обдукције сноси здравствена установа у којој се врши
обдукција.
Члан 20.
Непосредно no обављеној патолошко-анатомској обдукцији, доктор медицине je у
обавези да изради одговара-јући патолошко-анатомски постмортални протокол, потпи-сан
од стране доктора медицине - специјалисте патолошке анатомије.
Члан 21.
Патолошко-анатомски постмортални протокол чини сљедећа документација:
а)налог и захтјев за обављање обдукције,
б) записник о обављеној обдукцији са налазом и мишљењем,
в) фото-документација,
г) скице и забиљешке сачињене током обдукције,
д) упутница за обављање других анализа које се обављају ван здравствене установе,
ђ) резултати других извршених анализа (хемијско-токсиколошка, хистолошка, др.),
е) потврда о смрти и
ж) други документи настали пo потреби и у зависности од конкретног случаја.
Члан 22.
(1) Ексхумација посмртних остатака предузима се у случају када je леш претходно
сахрањен, a укаже се потреба за прегледом, обдукцијом или неком другом постморталном
процедуром.
(2) Ексхумација посмртних остатака обавља се пo наредби надлежног тужиоца или
судије, a ексхумацији обаве-зно присуствује доктор медицине - специјалиста судске
медицине.
(3) Након обављене ексхумације, приступа се одговарајућој постморталној процедури,
зависно од наредбе надле-жног органа и зависно од стања посмртних остатака
констатованог након обављања ексхумације.
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Српске".
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