
                                        Аутопсијски извештај 

 

 

Број РВ02/221Б                                                              датум 09.08.2001. 

 

Сажетак 

Потпуно огољени хумани остаци одрасле особе уз присутно нешто одеће и 

друге личне ствари. Присутне скоро све кости главног скелета, као и несто 

остатака који припадају другим телима. 

Антрополошки процењена старост особе је између 35 и 55 година, особа је 

мушког пола висине 182 +/_ 7,7 цм.  

Остаци садрже неколико повреда нанетих метцима велике брзине у 

пределу главе, грудног коша и карлице. Иако нису пронађене улазне или 

излазне ране на лобањи, образац прелома указује/говори у прилог 

повредама нанетим метцима велике брзине. Пронађена је такође и 

фрактура десне рамењаче, која је по карактеристикама повреде вероватно 

нанета тупим предметом. За ову повреду није могуће са сигурношћу речи 

да ли је нанета пре или након смрти. Након оваквих повреда главе метком 

дошло је одмах до смртног исхода. Правац пружања зрна није могуће 

утврдити.   

 

Узрок смрти: 

Пенетрантна повреда главе метком велике брзине.  

 

Овај званични извештај је базиран на аутопсијском извештају који сам 

припремио у време мог истраживања. Оба извештаја истинито и тачно 

одражавају моја сазнања. 

 

dr A. Samarasekera, MD,MBBS, DLM, DMJ, Dip.FM 

Датум 13.08.2001.год. 

 

 

Oпшти опис остатака: 

Потпуно скелетизовани хумани остаци одрасле особе са нешто одеће и 

личних ствари. Све кости су лишене меких ткива, суве. Неке од њих 

пронађене у одећи. Скоро цео скелет од једне особе присутан уз неколико 

костију које припадају другом скелету. Кости од другог скелета одвојене и 

стављене у засебну врећу.  

 

 

Одећа: присутна 

Поцепане панталоне са каишем, остаци поцепане одеће, доњи веш и 

чарапе.  



 

Лигатуре, повез за очи: нису пронађени 

 

Други предмети:  

Мала сребрена кутија, поломљено парче огледала у пластичној кутији 

причвршчено на узици, кључ, две бројанице, бријач и два жилета. 

 

Карактеристике од користи при идентификацији: 

Пол: 

На основу испитивања меких ткива:   није могуће утврдити 

На основу антрополошких детаља:      особа мушког пола 

 

Старосна доб: 

На основу антрополошких података: између 35 и 55 година старости 

 

Телесна грађа: није могуће утврдити 

 

Висина (цм) 

На основу антрополошких података: 182 +/- 7.7цм 

 

 

 

Коса: није могуће утврдити 

Брада: није могуће утврдити 

Бркови: није могуће утврдити 

 

Зуби: неколико зуба у поломљеној вилици 

 

 

Трагови на кожи, ожиљци, тетоваже: није могуће утврдити 

 

 

Повреде: 

Налази радиографије: ?? 

 

 

Опис главних повреда: 

 

Глава и врат: 

Повреда главе која је довела до распрскавања лобање на фрагменате 

различите величине. Доња вилица такође поломљена са обе стране тела 

кости при чему предњи део кости недостаје. Након реконструкције лобање 

уочава се коштани дефект на лицу , челу, темену и бази. Улазне и излазне 



ране нису уочене. Пронађени преломи указују на  на повреде лобање 

нанете метком велике брзине.  

 

Труп: 

Прелом карличне кости . Преломи на зглобној површини и гребену 

илијачне  кости уз поље величине 2х3 цм на коме се уочава коштани 

дефект. Илијачна кост је поломљена на три одвојена фрагмента због 

присутна два линеара прелома који се пружају до гребена вертикално. 

Седална кост је такође поломљена. Поломљени фрагменти су интактни. 

Након реконструкције уочава се коштани дефект величине 3х2 цм који је у 

вези са повредом нанетом метком велике брзине. 

 

Руке: 

Прелом на доњој тречини тела десне рамењаче. Кост је раздвојена на два 

дела . Сви делови кости присутни. Повреда корелира са дејством туме силе 

на кост. Прелом на срењој трећини десне кључне кости, при чему се на 

унутрашњој површини кости уочава откинути фрагмент на пољу величине 

3џ2 цм. Прелом кључне кости по својим карактеристикама корелира са 

повредом нанетом ватреним оружјем. 

 

Унутрашњи органи: 

Нема трагова ткива 

 

Метци/шрапнел: 

нису пронађени 

 

ДНК 

Десна бутна кост, зуб 

 

Радиографију костију урадио: E. Canniff 
 


