
                                         Aутопсијски извештај 

                                     Масовна гробница  Лажете 

 
Број: ЛЗ2-С1& Р2                                                     датум аутопсије 06.09.1996.год. 

 

Старосна доб: 35-55                                                 висина: 174цм +/- 3,27цм 

Пол: мушки                                                              доминантна рука: десна 

 

 

 

Одећа: 
Кошуља: дугих рукава са црним, црвеним, жутим и плавим коцкицама, лево напред 

џеп, црвена дугмад на рукавима, напред бела. 

Панталоне: нису пронађене 

Џемпер: није пронађен 

Јакна:није пронађена 

Подкошуља:није пронађена 

Каиш: није пронађен 

Чарапе:нису пронађене 

Обућа: није пронађена 

Друго: - 

 

 

Личне ствари: 
Нису пронађене 

 

 

Докумнети: 
Нису пронађени 

 

 

 

Спољашњи опис остатака: 
Пронађени остаци:  некомплетни остаци 

Зглобови:  раздвојени остаци на зглобним местима 

Очуваност: комплетно огољени остаци 

Измешаност са остацима других тела: није уочена. 

 

Kоса: нису познати детаљи 

Боја: непознато 

Тип: непознато 

Дужина: непознато 

Ћелавост : непознато 

 

Брада: нису познати детаљи 



Бркови: нису пoзнати детаљи 

Косматост тела: нису познати детаљи 

 

Карактеристике на кожи: нису познате 

Тетоваже: непознато 

Хирушки ожиљци: непознато 

Ожиљци од повреда: непознато 

Циркимцизија: непознато 

Други трагови: непознато 

 

Деформитети, урођени: без деформитета на присутним костима 

Деформитете, стечени: без деформитета на присутним костима 

Стари преломи костију: без старих прелома на присутним костима 

Ампутације:непознато 

 

Унутрашње испитивање: 

Опште: непознато 

Ресекција органа: непознато 

Медицинска помагала, импланти протезе: нису пронађени 

 

Зуби: 

Недостаје горња вилица 

Извађени зуби: 17,18,19,20,29,30,31,32 

Зуби који недостају пост-мортем 22,24,25,28 

 

 

Евидентиране повреде: 
Присутне кости: лева лопатица, доња вилица, обе кључне кости, ручица и тело 

грудне кости, сви пршљенови, крсна кост, 6 левих и 9 десних ребара, обе рамене 

кости, обе лакатнр кости, леви кук, десна бутна кост, десна голењача и неке кости 

ручја . 

Повреде: прелом на предњем окрајку другог ребра лево, нејасне природе. 

Дефект крила леве илијачне кости са присутним радијалним фрактурним линијама. 

На месту дефекта недостаје део кости. Дефект леве седално-пубичне гране 

карличне кости , део кости недостаје. Повреда ватреним оружјем левог крила крсне 

кости, као и попречног и ртног наставка петог слабинског пршљена. Део кости 

недостаје. Путања пројектила је од позади ка напред и од спољашње ка 

унутрашњој страни 

 

 

Значајни параметри: 
Пројектили: 

Нису пронађени 

Други значајни докази: 

Нису уочени 

 



Узрок смрти: 
Повреда ватреним оружјем 

 

 

Начин на који је смрт настала: 
Убиство 

 

 
Bulent Saм, M.D. 

Специјалиста форензичке медицине 

 

 


