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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС – Институт за онкологију и радиологију Србије 

ОСКП – Одељење за специјалистичке и консултативне прегледе 

ОПМИ-Служба за организацију,планирањеи медицинску информатику 

МСТ    - Mедицинска сестра –техничар 

МФ      - Медицински физикохемичар 

ВРТ      - Виши радиолошки техничар 

ОНМ   -  Одељење нуклеарне медицине. 

2. ПРЕДМЕТ

Упутство описује активности у оквиру Процедуре поступка са умрлим П.МЕД.24 и 

прати ток процедуре. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Примењује се у Клиници за онколошку хирургију, Клиници за медикалну онкологију, 

Клиници за радиолошку онкологију и дијагностику, Служби педијатријске онкологије,  

Одељењу  за специјалистичке и консултативне прегледе и Одељењу нуклеарне 

медицине. 
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4. ОДГОВОРНОСТИ

Ординирајући лекар је одговоран за: 

• констатацију смрти

• уношење података у историју болести

• израду и верификацију: показнице и спроводнице леша, отпусне лисне, потврде

о смрти, спроводнице за пренос мртваца (ако треба), захтева за клиничку

обдукцију (ако треба), одјаве малигног обољења, обавештења о времену и

узроку смрти.

• У ситуацији када преминули пацијент има инплантиран пејсмекер, лекар

обавештава дежурног хирурга, који експлантира стални пејсмекер по

стандарду,а експлантирани пејсмекер се одлаже у инфективни отпад за оштре

предмете (од 25.08.2016.године).

• Електронско обавештење надлежног матичара ГО Савски венац и слање

следећих докумената: потврде о смрти, отпусне листе са епикризом и захтева за

клиничку обдукцију у случају потребе.

• Примопредаја тела умрлог

Дежурни хирург је одговоран за: 

• експлантацију пејсмекера код умрлог пацијента са сталним пејсмекером,

• одлагање истог у инфективни отпад за оштре предмете и

• збињавање ране од експлантације пејсмекера.

Медицински физичар одговоран је за 

• мерење радиоактивности након констатације смрти пацијента у Одељењу

нуклеарне медицине.

Директор Клинике одговоран је за: 

• верификацију Отпусне листе.

Медицинска сестра Одељења/Одсека/ ВРТ одговорна/н је за: 

• ЕКГ умрлог,

• обраду умрлог,
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• уношење података у Књигу евиденције егзитуса 

Клинике/Службе/Одељења/Одсека. 

 

 

Главна медицинска сестра Службе/Одељења/Одсека одговорна је за: 

• обавештење родбине умрлог телеграмом 

• обавештење матичне Службе ЈКП “Погребне услуге” РЈ “Капела” телефоном у 

случају када то члан породице одобри 

• контролу преузимања умрлог из просторије за привремени смештај умрлог 

ИОРС-а 

• верификацију Књиге евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека  

• организацију примопредаје личних ствари умрлог, организацију 

идентификације и примопредају тела умрлог. 

Главна медицинска сестра Клинике одговорна је за: 

• периодичне контроле поступка са умрлим 

• периодичне контроле Књиге евиденције егзитуса 

Клинике/Службе/Одељења/Одсека 

• извештавање главној сестри ИОРС-а о смрти пацијента. 

• контролу Књиге евиденције егзитуса на ИОРС-у 

Главна медицинска сестра ИОРС-а одговорна  је за: 

• верификацију Књиге евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека. 

 

5. ОПИС УПУТСТВА 

5. 1  Констатовање смрти 

Медицинска сестра Одељења/Службе/Клинике обавештава лекара о  смрти болесника.  

Лекар констатује смрт и добија на увид ЕКГ и уноси податке у историју болести, 

попуњава и оверава неопходну документацију. Ако смрт пацијента наступи у 
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амбулантним условима, прво се уради изолација умрлог, а поступак је потпуно исти 

као и за умлог пацијента у хоспитализованим условима. 

У ситуацији када је пацијент извршио суицид, прво се обавести полицијска управа на 

територији ГО Савски венац и следе њихова упутства. 

Ординирајући лекар електронским путем шаље надлежном матичару ГО Савски венац, 

скенирану  потврду о смрти, отпусну листу сa епикризом у случају  клиничке 

обдукције и захтева за клиничку обдукцију. 

5.2. Израда медицинске документације 

5.2.1  Отпусна  листа са епикрисис морби 

Лекар израђује отпусну листу са епикрисис морби у 4 примерака. Исте се потписују од 

стране лекара који је констатовао смрт, начелника  одељења и директора Службе/ 

Клинике. Овај поступак се примењује у време радних дана. 

Суботом, недељом и у дане државног празника, отпусне листе се потписују од стране 

лекара који је констатовао смрт и дежурних лекара на ИОРС (интерниста, 

радиотерапеут и хирург). 

5.2.2 Потврда о смрти 

Попуњава се у 4 примерка. Изглед и садржај потврде је прописан “Сл. Гласником СР 

Србије  бр. 15/19-8/2005 “. Потврда се попуњава у складу са упутством за попуњавање 

и достављање потврде о смрти. 

5.2.3 Спроводница леша 

Попуњава се у 2 примерка и садржи следеће податке: име и презиме, име оца, 

занимање, место пребивалишта, година рођења, религиозна припадност, датум пријема 

на лечење, датум и час смрти, клиничку дијагнозу, податак о обдукцији, потпис лекара 

који је констатовао смрт, факсимил лекара и печат ИОРС-а. Уколико је потребна 

клиничка обдукција попуњава се захтев за клиничком обдукцијом ( у 2 примерка) 

према упутству за попуњавање и достављање извештаја о обдукцији  у 2 примерка 

(Службени гласник СР Србије бр. 15/90-8/2005). 

5.2.4 Показница леша 

Попуњава се у једном примерку и садржи следеће податке: име и презиме, име оца, 

број историје болести, датум и час смрти, потпис лекара који је констатовао смрт, 

факсимил лекара и печат ИОРС-а. 
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5.2.5 Спроводница за пренос посмртних остатака 

Попуњава се у једном примерку уколико је болесник био са боравиштем ван 

територије РС Србије. Садржи следеће податке: породично (за удате и девојачко) 

презиме, име, очево и рођено име, датум рођења, земља, држављанство, час, дан, 

месец, година, место и земља када и где је наступила смрт, узрок смрти (на латинском 

и српском језику), место, општина, република односно земља у коју се преноси лице, 

превозно средство којим ће се извршити превоз и начин превоза, место преласка 

државне границе, начин одобрења за превоз лица и назив органа који је издао 

одобрење, градски секретаријат за инспекцијске послове, санитарни инспекторат бр., 

одобрења издато на захтев, пренос лица врши се у пратњи, датум издавања 

спроводнице и потпис издаваоца спроводнице – лекара који је констатовао смрт, 

факсимил лекара и печат ИОРС-а 

5.2.6 Захтев за клиничку обдукцију 

Попуњава се у случају потребе, на захтев лекара који је констатовао смрт, уз 

сагласност члана породице. Попуњава се у 2 примерка према упутству за попуњавање 

и достављање захтева за обдукцију (Службени гласник СР Србије бр. 15/90-8/2005). 

Лекар из медицинских разлога може захтевати  клиничку обдукцију. 

5.2.6 Извештај о обдукцији 

Попуњава се у случају потребе, на захтев лекара који је констатовао смрт, уз 

сагласност члана породице. Попуњава се у 2 примерка према упутству за попуњавање 

и достављање извештаја о обдукцији (Службени гласник СР Србије бр. 15/90-8/2005). 

Извештај о обдукцији издаје лекар – обдуцент овлашћен за извођење обдукције, после 

завршене обдукције исти сe доставља Институту, пoмoћнику дирeктoрa зa мeдицинскe 

пoслoвe oдaклe сe прослеђује у ОПМИ гдe сe aрхивирa као и лекару који је захтевао 

клиничку обдукцију и руководиоцу организационе јединице. Пoмoћник дирeктoрa зa 

мeдицинскe пoслoвe такође шаље извештај о подударност клиничке и обдукционе 

дијагнозе. 

5.2.7 Одјава малигног обољења 

Попуњава се у једном примерку и садржи следеће податке: презиме, очево име и име, 

лични број умрлог лица, број историје болести, пребивалиште (место, улица и број), 

датум и време, излечен (да-не), промена дијагнозе - стања, одсељен: место и адреса, 

узрок смрти (болести или стање које је непосредно изазвало смрт), основна дијагноза, 

шифра дијагнозе, болест или стање (ако их је било) који су претходили узроку смрти, 

датум одјаве, потпис лекара који је констатовао смрт, факсимил лекара и печат ИОРС-

а, године старости, одељење/служба/клиника, умрли 48часова по пријему (да или не), 

тражена обдукција (да или не), подударност клиничке и обдукционе дијагнозе (да или 

не). Одјава малигног обољења и матични лист се доставља Служби за ОПМИ 

Института.  
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5.2.8 Обавештење о времену и узроку смрти 

Попуњава се у 3 примерка (архиви, у историју болести, и прослеђује се са потребном 

документацијом кадровској служби ИОРС-а а заведени примерак  чува у историји 

болести– образац је јединствен за цео ИОРС. Овај формулар садржи следеће податке: 

презиме, име оца, име, матични број преминулог у ИОРС-у, датум и време смрти, 

датум доставе, потпис и факсимил лекара који је констатовао смрт, печат ИОРС-а.  

5.2.9  Електронско обавештење надлежног матичара ГО Савски венац  

У случају потребе oрдинирajући лeкaр врши електронско обавештење надлежног 

матичара ГО Савски венац и слање скeнирaних докумената потврде о смрти, отпусне 

листе са епикризом и захтева за клиничку обдукцију. 

5.3.  Збрињавање умрлог и евидентирање 

Медицинска сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике збрињава умрлог на следећи 

начин: 

- Након урађеног ЕКГ-а, поставља умрлог у хоризонтални положај, 

- свлачи лично рубље умрлог 

- ослобађа умрлог од апликованих назогастричних сонди, катетера, дренова, 

браунила, система за инфузију, зубне протезе, накита, сата и др. 

- Пребрисава тело умрлог 

- Очне капке и природне отворе затвара тампонима вате 

- Фиксира доњу вилицу повезом преко темена, ноге фиксира повезом за чланке, 

руке поставља на грудни кош и фиксира повезом, показницу леша фиксира 

повезом за ногу 

- Тело умрлог покрива чистим чаршафом 

- Обезбеђује услове да умрли у истој постељи остане 2 часа на 

Одсеку/Одељењу/Служби/Клиници 

-  Тело умрлог се смешта у ПВЦ врећу за смештај умрлих и у горњи џеп ПВЦ 

вреће стави се спроводница леша 

- Личне ствари умрлог (одећа, накит, новац) пакују се у присуству најмање још 

једне медицинске сестре – техничара и евидентирају у Књизи евиденције 

егзитуса Одсека/Одељења/Службе/Клинике која садржи следеће податке: име и 
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презиме умрлог, датум и час смрти, дијагнозу болести, лекар који је констатовао 

смрт, потреба за обдукцијом, евиденција личних ствари умрлог, податке о лицу 

које је преузело личне ствари умрлог (име и презиме, адреса, број личне карте и 

СУП који је издао личну карту), медицинске сестре које су збринуле умрлог, 

медицинске сестре које су извршиле примопредају личних ствари члану 

породице, пристанак на идентификацију умрлог (са колонама “да” или “не”) и 

име и презиме члана породице, адреса, број личне карте, СУП који је издао 

личну карту. Медицинске сестре оверавају потписом евидентиране личне ствари 

умрлог, лекар који је констатовао смрт уписује дијагнозу болести, потребу за 

обдукцијом и оверава потписом.  

Главна медицинска сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике или медицинска сестра у 

сменском раду организује превожење тела умрлог у просторију за привремени смештај 

умрлих у ИОРС-у. 

У просторији за привремени смештај умрлих лица у ИОРС-у, неопходно је укључити 

клима уређај ради одржавања оптималне температуре. У просторији за привремени 

смештај умрлих лица у ИОРС-у на налазе се: ПВЦ вреће за смештај умрлих и колица за 

превоз умрлих као и Књига евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека 

ИОРС-а у којој све задате рубрике морају бити адекватно попуњене, укључује се клима 

уређај. Књига евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека садржи следеће 

податке који адекватно морају бити попуњени: редни број, 

Клиника/Служа/Одељење/Одсек, име и презиме умрлог, година и место рођења, 

дијагноза, датум и време egsitus letalis, датум и време спуштања тела умрлог у 

просторију за привремени смештај тела умрлог ИОРС-а, захтев за обдукцију: да или 

не, идентификација тела умрлог: да или не, датум примопредаје тела умрлог, тело 

умрлог предали: медицинске сестре, лекар који је констатовао смрт, тело умрлог 

преузео члан породице: име и презиме, адреса, број личне карте и место издавања. У 

случају да члан породице одбије да изврши идентификацију умрлог, тај податак мора 

бити нотиран у историју болести као и уз потпис у горе поменутој књизи са именом и 

презименом, адресом, бројем личне карте и местом издавања. 

ПВЦ вреће за смештај умрлог, обезбеђују се телефонским позивом, од стране ЈКП 

„Погребне услуге“ РЈ Капела, улица Делиградска бр. 33, Београд. 

Уколико дође до смртног исхода пацјента у ОНМ, према Закону о заштити од 

јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности и по Правилнику о примени извора 

јонизујућег зрачења у медицини, умрли се може сахранити или кремирати уколико му 

је гранична вредност  радиоактивности 400MBq, док се услови за укоп не испуне, 

умрли ће бити изолован у складу са законом прописаним мерама заштите. 

5.3.1 Инфективни пацијент  

Поступати по свим прописима које налаже Закон о заштити становништва од заразних 

болести.  
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5.4 Обавештавање, предаја личних ствари, идентификација, примопредаја тела 

умрлог 

Главна медицинска сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике обавештава чланове 

породице умрлог телеграмом, а број и време послатог телеграма уписује на корици 

историје болести. Главна медицинска сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике 

телефоном обавештава централу ИОРС-а који даље прослеђују позив ЈКП „Погребне 

услуге“ РЈ Капела, улица Делиградска бр. 33, Београд Клиничког центра Србије ради 

преузимања тела умрлог из просторије за привремени смештај умрлог ИОРС-а и 

проверава да ли је преузимање умрлог из просторије за привремени смештај умрлог 

ИОРС-а спроведено на време. У случају потребе предузима корективне мере. Главна 

сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике организује предају личних ствари умрлог 

члановима породице уз адекватно нотирање у свим рубрикама Књиге евиденције 

умрлих на Одсецима/Одељењима/Службама. У сменском раду наведене послове 

обавља медицинска сестра-техничар Одсека/Одељења/Службе/Клинике одређена 

распоредом.  

 

Податак о обављеној идентификацији уписује се у Књизи евиденције егзитуса на 

Одсеку/Одељењу/Служби/Клиници у присуству лекара који је констатовао смрт и 

медицинске сестре-техничара. Главна медицинска сестра 

Одсека/Одељења/Службе/Клинике предаје личне ствари умрлог и оверава потписом у 

Књизи евиденције егзитуса Одсека/Одељења/Службе/Клинике. Проверава идентитет 

члана породице који преузима личне ствари увидом у личну карту и уноси податке у 

Књигу евиденције егзитуса Одсека/Одељења/Службе/Клинике. Преузимање личних 

ствари, члан породице потврђује потписом у истој Књизи са адресом, бројем личне 

карте и СУП-ом који је издао.  

Родбини се мора омогућити непосредан приступ телу умрлог ради идентификације у 

просторији за привремени смештај умрлог, а у присуству лекара који је констатовао 

смрт и медицинске сестре-техничара. Подаци о обављеној идентификацији се нотирају 

по задатим колонама у Књизи евиденције егзитуса Клинике/Службе/Одељења/Одсека. 

Главна медицинска сестра Одељења даје информацију члановима породице да се за 

документацију обрате матичној служби ГО Савски венац. Чланови породице могу да 

одбију идентификацију умрлог, али у том случају мора постојати службена белешка (у 

историји болести уз потпис члана породице)  као и у Књизи евиденције егзитуса 

Одсека/Одељења/Службе/Клинике. 

У просторији за привремени смештај умрлих лица у ИОРС медицинска сестра-

техничар нотира све горе наведене податке у Књизи евиденције егзитуса ИОРС-а уз 

потпис члана породице као и лекара који је констатовао смрт. Уколико породица жели 

да ангажује друго правно лице ради превоза умрлог мора им се и то омогућити. Након 

примопредаје тела умрлог, чланови породице се јављају матичној служби ГО Савски 

венац ради преузимања документације и извода из матичне књиге умрлих. 
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Главна медицинска сестра Одсека/Одељења/Службе/Клинике телефоном обавештава 

централу ИОРС-а који даље прослеђују позив ЈКП „Погребне услуге“ РЈ Капела, улица 

Делиградска бр. 33, Београд Клиничког центра Србије ради преузимања тела умрлог из 

просторије за привремени смештај умрлог ИОРС-а.  Радници градске капеле јављају се 

портиру ИОРС-а ради преузимања тела умрлог, портир обавештава Одељење, након 

чега лекар и медицинска сестра са портиром силазе у просторију за привремени 

смештај умрлих на ИОРС-у где се обавља примопредаја тела умрлог што потписима 

верификују у Књизи евиденције егзитуса ИОРС-а. У сменском раду, обавезе главне 

сестре Одсека/Одељења/Службе/Клинике обавља медицинска сестра-техничар тј. 

тимска сестра у смени. 

Након преузимања тела умрлог од стране радника градске капеле врши се прање и 

дезинфекција лежећих колица, зидова и пода у просторији за привремени смештај 

умрлих лица у ИОРС. 

5.5 Контрола поступка са умрлим 

Главна медицинска сестра – техничар Одсека/Одељења/Службе контролише 

спроведене поступке са умрлим, комплетност потребне документације, личних ствари, 

начин вођења Књиге евиденције умелих Одсека/Одељења/Службе/Клинике. 

Главна медицинска сестра – техничар самосталних Одељења/Службе/Клинике врши 

периодичне контроле поступка са умрлим и предузима корективне мере у случају 

потребе, извештава Главну МСТ ИОРС-а о егзитусима у току 24часа  на колегијумима 

главних сестара – техничара ИОРС-а. 

Главна медицинска сестра – техничар клинике периодично контролише спроведене 

поступке са умрлим, евидентирање у Књизи евиденције егзитуса на нивоу ИОРС-а која 

се налази у просторији за привремени смештај умрлог и својим потписом верификује 

исправност процедуре, , предузима корективне мере у случају потребе и извештава 

главну сестру  ИОРС-а .  

Главна сестра ИОРС-а врши периодичне контроле поступка са умрлим и потписује у 

Књизи евиденције умрлих на нивоу ИОРС-а 

 

 

 




