
ПОТВРДА О СМРТИ 

ТРЕБА ДА: 

• БУДЕ КОНЦИЗНО, АЛИ ПРЕЦИЗНО 

ПОПУЊЕНА! 

• САДРЖИ ПО 1 ДИЈАГНОЗУ: 

НЕПОСРЕДНИ, ПРЕТХОДНИ И 

ОСНОВНИ УЗРОК СМРТИ! 

• САДРЖИ (ОБАВЕЗНО) ПОТПИС И 

ФАКСИМИЛ ЛЕКАРА! 

 

НЕ треба да: 

• САДРЖИ СИМПТОМЕ И ЗНАКЕ 

ОБОЉЕЊА (нпр. pyrosis, vertigo, 

nausea, hemiparesis, cardiac arrest, 

insuffitientio cardiorespiratoria)! 

• САДРЖИ СКРАЋЕНИЦЕ (уобичајене 

међу лекарима) већ ПУН НАЗИВ 

ОБОЉЕЊА ИЛИ ПОВРЕДЕ (према 

МКБ-10)! 

• САДРЖИ ДИЈАГНОЗЕ које НЕ 

МОГУ бити УЗРОК СМРТИ (видети: 

Могуће шифре узрока смрти, сајт 

Института за јавно здравље Ниш)!  

• САДРЖИ (у одељку I УЗРОКА 

СМРТИ) називе ОПЕРАЦИЈА уколико 

њихове компликације нису изазвале 

СМРТ или нису у директној вези са 

смрћу! 

 

Додатне информације: 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

НИШ 

 

 

 

 

Булевар др Зорана Ђинђића 50 

Тел: 018/4226-448, 4226-384; 

Факс: 018/4225-974 

e-mail: info@izjz-nis.org.rs 
 

 

 

Центар за информатику и 

биостатистику у здравству 

(тел: 018/ 4533-903) 

 

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

НИШ 

 

 

 

УПУТСТВО 

за попуњавање 

 

ПОТВРДЕ О СМРТИ 

Ниш, фебруар, 2014. год. 

 

 

mailto:info@izjz-nis.org.rs


 

УЗРОК СМРТИ 

Када се каже: узрок смрти особе је 
та и та болест, или та и та повреда, 
мисли се на 

ОСНОВНИ УЗРОК СМРТИ 

Основни узрок смрти је дефинисан као: 

обољење или повреда која је отпочела низ 

болесних стања која су директно довела до 

смрти. 

Према ПОРЕКЛУ смрт је: 

• ПРИРОДНА 

(узрок смрти је неко обољење/стање:  

групе I-XVIII из МКБ-X , изузев оних 

дијагностичких категорија које су 

наведене код смрти непознатог порекла) 

• НАСИЛНА 

(узрок смрти је повреда/тровање или 

ране и касне комликације повреда, 

компликације медицинског лечења: 

шифре из групе XIX =S00-Т98 према 

МKB-X) 

 

•НЕПОЗНАТА 

(узрок смрти је непознат: само дијагнозе 

које се шифрирају са R09, R40, R95, R96, 

R98, R99 из МKB-X) 

 

У одељак I (УЗРОК СМРТИ, друга страна 

обрасца) треба уписати 3 дијагнозе: 

а (први ред), непосредни узрок смрти 

стање или повреда која је последња деловала 

б (други ред), претходни узрок смрти 

стање које је последица уписаног основног 

узрока смрти 

в (трећи ред), болест или повреда од које 

је пацијент умро (основни узрок смрти) 

 

У одељак II уписују се болести од којих 

је преминули боловао, а које нису у 

непосредној вези са смрћу. 

Уколико се ради о насилној смрти 

(несрећни случај, самоубиство, убиство 

или неодређено/остало) обавезно се 

попуњава одељак ПОДАЦИ О 

НАСИЛНОЈ СМРТИ. 

 

Ако је смрт  насилна, а не можете се 

изјаснити о њеном пореклу, у делу 

ПОДАЦИ О НАСИЛНОЈ СМРТИ треба 

заокружити остало-4).  

 

 

„Када је уписан само један узрок 

смрти, онда се тај узрок узима за 

табелирање (MKB-Х, свеска 2, 

страна 24)“. 

 

То НИКАКО не треба да буде разлог да 

се код свих преминулих уписује само 

непосредни узрок смрти. 

 

СВАКИ ПОДАТАК НА ДРУГОЈ 

СТРАНИ ОБРАСЦА (ОБАВЕЗНО) 

ТРЕБА ДА БУДЕ ЧИТАК И 

ПРЕЦИЗНО УПИСАН НА МЕСТО 

КАКО ЈЕ ОБРАСЦЕМ 

ПРЕДВИЂЕНО! 

 

Детаљније упутство и обрасци  

(Потврда о смрти, Извештај о обдукцији): 

 

http://www.izjz-nis.org.rs/infor/informatika_akt.html 

 

http://www.batut.org.rs/index.php?category_id=61 
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