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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА 

273 
На основу члана 13. став 2. Закона о ловству 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 4/06 и 8/10), 
федерални министар пољопривреде, водопривреде и 
шумарства доноси 

ОДЛУКУ 
О ПРИВРЕМЕНОМ ОДРЕЂИВАЊУ СТАТУСА 

ЕВРОПСКОГ ДАБРА (CASTOR FIBER L.) 

I 
Овом одлуком европски дабар (Castor fiber L.) 

проглашава се за дивљач која обитава на простору 
Федерације Босне и Херцеговине. 

II 
Европски дабар одређује се за заштићену дивљач - 

стална забрана лова и све одредбе Закона о ловству 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 4/06 и 8/10) које се 
односе на стално заштићену дивљач примјењиват ће се за 
европског дабра. 

III 
Ова одлука примјењиват ће се док се статус европског 

дабра не уреди законом. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 08-02/1-281/14 
29. јануара 2014. године 

Сарајево 

Министар 
Јерко Иванковић-
Лијановић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o lovstvu ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 4/06 i 8/10), federalni ministar 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

ODLUKU 
O PRIVREMENOM ODREĐIVANJU STATUSA 

EVROPSKOG DABRA (CASTOR FIBER L.) 

I 
Ovom odlukom evropski dabar (Castor fiber L.) proglašava 

se za divljač koja obitava na prostoru Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

II 
Evropski dabar određuje se za zaštićenu divljač - stalna 

zabrana lova i sve odredbe Zakona o lovstvu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 4/06 i 8/10) koje se odnose na stalno 
zaštićenu divljač primjenjivat će se za evropskog dabra. 

III 
Ova odluka primjenjivat će se dok se status evropskog 

dabra ne uredi zakonom. 

IV 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 08-02/1-281/14 
29. januara 2014. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Jerko Ivanković-Lijanović, s. r.
 

 
Na temelju članka 13. stavak 2. Zakona o lovstvu 

("Službene novine Federacije BiH", br. 4/06 i 8/10), federalni 
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

ODLUKU 
O PRIVREMENOM ODREĐIVANJU STATUSA 

EUROPSKOG DABRA (CASTOR FIBER L.) 

I 
Ovom Odlukom europski dabar (Castor fiber L.) proglašava 

se za divljač koja obitava na prostoru Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

II 
Europski dabar određuje se za zaštićenu divljač - stalna 

zabrana lova i sve odredbe Zakona o lovstvu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 4/06 i 8/10) koje se odnose na stalno 
zaštićenu divljač primjenjivat će se za europskog dabra. 

III 
Ova Odluka primjenjivat će se dok se status europskog 

dabra ne uredi zakonom. 

IV 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 08-02/1-281/14 
29. siječnja 2014. godine 

Sarajevo
Ministar 

Jerko Ivanković-Lijanović, v. r.
 

274 
На основу члана 72. став 2. Закона о ловству 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 4/06 и 8/10), 
федерални министар пољопривреде, водопривреде и 
шумарства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ОДШТЕТНОМ ЦЈЕНОВНИКУ ЗА НАКНАДУ 

ШТЕТЕ НА ДИВЉАЧИ 

Члан 1. 
Овим Правилником прописује се висина накнаде штете 

за бесправно уловљену, убијену, ухваћену или трајно 
оштећену дивљач и њихову младунчад, за бесправно 
уништена гнијезда, уништена или оштећена јаја и младунчад 
пернате дивљачи, као и за штете на дивљачи настале 
непрописном употребом средстава за заштиту биља или на 
други незаконит начин. 

Члан 2. 
Накнада штете из овог правилника исплаћује се 

кориснику ловишта за трајно заштићену дивљач у износима 
како слиједи: 

 
1. Видра 3.000 КМ
2. Рис 2.000 КМ
3. Европски дабар 3.000 КМ
4. Вјеверица 300 КМ
5. Кока великог тетријеба 2.000 КМ
6. Мали тетријеб 3.000 КМ
7. Кока малог тетријеба 2.000 КМ
8. Кока шумске јаребице 1.000 КМ
9. Супови-лешинари, орлови, шкањци, еје, луње,

соколови, јастребови, сове 
1.000 КМ

10. Чапље (осим сиве чапље), роде, лабудови, несити, 
сиви ждрал, дропље, лиске (осим црне лиске), 
жаларке, прутке, муљаче, вивак подзвиздач, 
поморници, галебови,чигре, киргиска сађа, ронци, 
вранци, гњурци, пљенори, галица, чолица и галица 
црвенокљуна 

1.000 КМ

11. Уништено гнијездо трајно заштићене пернате
дивљачи 

500 КМ

12. Јаје из гнијезда трајно заштићене пернате дивљачи 200 КМ
13. Младунче (до 10 седмица) из гнијезда трајно

заштићене пернате дивљачи 
500 КМ
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Члан 3. 
Накнада штете из овог правилника исплаћује се 

кориснику ловишта за ловостајем заштићену дивљач у 
износима како слиједи: 

 
1. Смеђи медвјед (мужјак и женка) 20.000 КМ
2. Мече (до 2 године старости) 5.000 КМ 
3. Срндаћ 4.000 КМ
4. Срна 3.000 КМ
5. Лане (до 1 године старости) 1.500 КМ
6. Дивокоза (мужјак и женка) 5.000 КМ
7. Јаре дивокозе (до 1 године старости) 1.500 КМ
8. Јелен обични 8.000 КМ
9. Кошута јелена обичног 5.000 КМ
10.  Теле јелена обичног 3.000 КМ
11. Јелен лопатар 4.000 КМ
12.  Кошута јелена лопатара 3.000 КМ
13.  Теле јелена лопатара 1.500 КМ
14.  Вепар 5.000 КМ
15.  Крмача 3.000 КМ
16. Назиме, прасе 1.500 КМ
17.  Вук (мужјак и женка) 3.000 КМ
18.  Вуче (до 1 године старости) 1.500 КМ
19. Куна златица, куна бјелица 500 КМ
20. Зец 1.000 КМ
21. Велики тетријеб-мужјак 4.000 КМ
22. Јаребица шумска-мужјак 1.000 КМ
23. Фазан  300 КМ
24. Препелица 200 КМ
25. Јаребица камењарка 300 КМ
26. Јаребица пољска 300 КМ
27. Шљуке 300 КМ
28. Дивљи голубови 100 КМ
29. Грлица 100 КМ
30. Дивље патке 300 КМ
31. Дивље гуске 500 КМ
32. Црна лиска 300 КМ
33. Уништено гнијездо ловостајем заштићене пернате

дивљачи 
500 КМ

34. Јаје из гнијезда ловостајем заштићене пернате
дивљачи 

100 КМ

35. Младунче (до 10 седмица) из гнијезда ловостајем
заштићене пернате дивљачи 

500 КМ

 

Члан 4. 
За дивљач која је у сврху насељавања набављена и 

пуштена у ловиште уз накнаду штете из чл. 2. и 3. овога 
правилника урачунава се и набавна цијена те дивљачи. 

Члан 5. 
За штете причињене на дивљачи на подручју гдје није 

установљено ловиште, изван ловишта и гдје није одређен 
корисник ловишта накнада штете се уплаћује у корист 
буџета кантона. 

Члан 6. 
За дивљач која није одређена за заштићену по 

одредбама Закона о ловству, а коју заштићеном прогласи 
корисник ловишта, актом о проглашењу заштићене дивљачи 
корисник ловишта ће одредити висину накнаде штете. 

Члан 7. 
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да 

важи Одштетни цјеновник за накнаду штете на дивљачи у 
ловишту ("Службене новине Федерације БиХ", број 12/09). 

Члан 8. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 08-02/1-282/14 
29. јануара 2014. године 

Сарајево

Министар 
Јерко Иванковић-
Лијановић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 72. stav 2. Zakona o lovstvu ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 4/06 i 8/10), federalni ministar 
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

PRAVILNIK 
O ODŠTETNOM CJENOVNIKU ZA NAKNADU ŠTETE 

NA DIVLJAČI 

Član 1. 
Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade štete za 

bespravno ulovljenu, ubijenu, uhvaćenu ili trajno oštećenu divljač 
i njihovu mladunčad, za bespravno uništena gnijezda, uništena ili 
oštećena jaja i mladunčad pernate divljači, kao i za štete na 
divljači nastale nepropisnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja 
ili na drugi nezakonit način. 

Član 2. 
Naknada štete iz ovog pravilnika isplaćuje se korisniku 

lovišta za trajno zaštićenu divljač u iznosima kako slijedi: 
 

1. Vidra 3.000 KM
2. Ris 2.000 KM
3. Evropski dabar 3.000 KM
4. Vjeverica 300 KM
5. Koka velikog tetrijeba 2.000 KM
6. Mali tetrijeb 3.000 KM
7. Koka malog tetrijeba 2.000 KM
8. Koka šumske jarebice 1.000 KM
9. Supovi-lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi,

jastrebovi, sove 
1.000 KM

10. Čaplje (osim sive čaplje), rode, labudovi, nesiti, sivi ždral,
droplje, liske (osim crne liske), žalarke, prutke, muljače, vivak
podzvizdač, pomornici, galebovi, čigre, kirgiska sađa, ronci,
vranci, gnjurci, pljenori, galica, čolica i galica crvenokljuna 

1.000 KM

11. Uništeno gnijezdo trajno zaštićene pernate divljači 500 KM
12. Jaje iz gnijezda trajno zaštićene pernate divljači 200 KM
13. Mladunče (do 10 sedmica) iz gnijezda trajno zaštićene pernate

divljači 
500 KM

 

Član 3. 
Naknada štete iz ovog pravilnika isplaćuje se korisniku 

lovišta za lovostajem zaštićenu divljač u iznosima kako slijedi: 
 

1. Smeđi medvjed (mužjak i ženka) 20.000 KM
2. Meče (do 2 godine starosti) 5.000 KM
3. Srndać 4.000 KM
4. Srna 3.000 KM
5. Lane (do 1 godine starosti) 1.500 KM
6. Divokoza (mužjak i ženka) 5.000 KM
7. Jare divokoze (do 1 godine starosti) 1.500 KM
8. Jelen obični 8.000 KM
9. Košuta jelena običnog 5.000 KM
10. Tele jelena običnog 3.000 KM
11. Jelen lopatar 4.000 KM
12. Košuta jelena lopatara 3.000 KM
13. Tele jelena lopatara 1.500 KM
14. Vepar  5.000 KM
15. Krmača 3.000 KM
16. Nazime, prase 1.500 KM
17. Vuk (mužjak i ženka) 3.000 KM
18. Vuče (do 1 godine starosti) 1.500 KM
19. Kuna zlatica, kuna bjelica  500 KM
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20. Zec 1.000 KM
21. Veliki tetrijeb-mužjak 4.000 KM
22. Jarebica šumska-mužjak 1.000 KM
23. Fazan 300 KM
24. Prepelica 200 KM
25. Jarebica kamenjarka 300 KM
26. Jarebica poljska 300 KM
27. Šljuke 300 KM
28. Divlji golubovi 100 KM
29. Grlica 100 KM
30. Divlje patke 300 KM
31. Divlje guske 500 KM
32. Crna liska 300 KM
33. Uništeno gnijezdo lovostajem zaštićene pernate divljači 500 KM
34. Jaje iz gnijezda lovostajem zaštićene pernate divljači 100 KM
35. Mladunče (do 10 sedmica) iz gnijezda lovostajem zaštićene

pernate divljači 
500 KM

 

Član 4. 
Za divljač koja je u svrhu naseljavanja nabavljena i puštena 

u lovište uz naknadu štete iz čl. 2. i 3. ovoga pravilnika uračunava 
se i nabavna cijena te divljači. 

Član 5. 
Za štete pričinjene na divljači na području gdje nije 

ustanovljeno lovište, izvan lovišta i gdje nije određen korisnik 
lovišta naknada štete se uplaćuje u korist budžeta kantona. 

Član 6. 
Za divljač koja nije određena za zaštićenu po odredbama 

Zakona o lovstvu, a koju zaštićenom proglasi korisnik lovišta, 
aktom o proglašenju zaštićene divljači korisnik lovišta će odrediti 
visinu naknade štete. 

Član 7. 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi 

Odštetni cjenovnik za naknadu štete na divljači u lovištu 
("Službene novine Federacije BiH", broj 12/09). 

Član 8. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 08-02/1-282/14 
29. januara 2014. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Jerko Ivanković-Lijanović, s. r.
 

 
Na temelju članka 72. stavak 2. Zakona o lovstvu 

("Službene novine Federacije BiH", br. 4/06 i 8/10), federalni 
ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi 

PRAVILNIK 
O ODŠTETNOM CJENIKU ZA NAKNADU ŠTETE NA 

DIVLJAČI 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade štete za 

bespravno ulovljenu, ubijenu, uhvaćenu ili trajno oštećenu divljač 
i njihovu mladunčad, za bespravno uništena gnijezda, uništena ili 
oštećena jaja i mladunčad pernate divljači, kao i za štete na 
divljači nastale nepropisnom uporabom sredstava za zaštitu bilja 
ili na drugi nezakonit način. 

Članak 2. 
Naknada štete iz ovog Pravilnika isplaćuje se korisniku 

lovišta za trajno zaštićenu divljač u iznosima kako slijedi: 
 

1. Vidra 3.000 KM
2. Ris 2.000 KM
3. Evropski dabar 3.000 KM
4. Vjeverica 300 KM

5. Koka velikog tetrijeba 2.000 KM
6. Mali tetrijeb 3.000 KM
7. Koka malog tetrijeba 2.000 KM
8. Koka šumske jarebice 1.000 KM
9. Supovi-lešinari, orlovi, škanjci, eje, lunje, sokolovi, jastrebovi,

sove 
1.000 KM

10. Čaplje (osim sive čaplje), rode, labudovi, nesiti, sivi ždral,
droplje, liske (osim crne liske), žalarke, prutke, muljače, vivak
podzvizdač, pomornici, galebovi,čigre, kirgiska sađa, ronci,
vranci, gnjurci, pljenori, galica, čolica i galica crvenokljuna 

1.000 KM

11. Uništeno gnijezdo trajno zaštićene pernate divljači 500 KM
12. Jaje iz gnijezda trajno zaštićene pernate divljači 200 KM
13. Mladunče (do 10 tjedana) iz gnijezda trajno zaštićene pernate

divljači 
500 KM

 

Članak 3. 
Naknada štete iz ovog Pravilnika isplaćuje se korisniku 

lovišta za lovostajem zaštićenu divljač u iznosima kako slijedi: 
 

1. Smeđi medvjed (mužjak i ženka) 20.000 KM
2. Meče (do 2 godine starosti) 5.000 KM 
3. Srndać 4.000 KM
4. Srna 3.000 KM
5. Lane (do 1 godine starosti) 1.500 KM
6. Divokoza (mužjak i ženka) 5.000 KM
7. Jare divokoze (do 1 godine starosti) 1.500 KM
8. Jelen obični 8.000 KM
9. Košuta jelena običnog 5.000 KM
10. Tele jelena običnog 3.000 KM
11. Jelen lopatar 4.000 KM
12. Košuta jelena lopatara 3.000 KM
13. Tele jelena lopatara 1.500 KM
14. Vepar 5.000 KM
15. Krmača 3.000 KM
16. Nazime, prase 1.500 KM
17. Vuk (mužjak i ženka) 3.000 KM 
18. Vuče (do 1 godine starosti) 1.500 KM
19. Kuna zlatica, kuna bjelica 500 KM
20. Zec 1.000 KM
21. Veliki tetrijeb-mužjak 4.000 KM
22. Jarebica šumska-mužjak 1.000 KM
23. Fazan 300 KM
24. Prepelica 200 KM
25. Jarebica kamenjarka 300 KM
26. Jarebica poljska 300 KM
27. Šljuke 300 KM
28. Divlji golubovi 100 KM
29. Grlica 100 KM
30. Divlje patke 300 KM
31. Divlje guske 500 KM
32. Crna liska 300 KM
33. Uništeno gnijezdo lovostajem zaštićene pernate divljači 500 KM
34. Jaje iz gnijezda lovostajem zaštićene pernate divljači 100 KM
35. Mladunče (do 10 tjedana) iz gnijezda lovostajem zaštićene

pernate divljači 
500 KM

 

Članak 4. 
Za divljač koja je u svrhu naseljavanja nabavljena i puštena 

u lovište uz naknadu štete iz čl. 2. i 3. ovoga Pravilnika 
uračunava se i nabavna cijena te divljači. 

Članak 5. 
Za štete pričinjene na divljači na području gdje nije 

ustanovljeno lovište, izvan lovišta i gdje nije određen korisnik 
lovišta naknada štete se uplaćuje u korist budžeta kantona. 

Članak 6. 
Za divljač koja nije određena za zaštićenu po odredbama 

Zakona o lovstvu, a koju zaštićenom proglasi korisnik lovišta, 
aktom o proglašenju zaštićene divljači korisnik lovišta će odrediti 
visinu naknade štete. 
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Članak 7. 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi 

Odštetni cjenik za naknadu štete na divljači u lovištu ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 12/09). 

Članak 8. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objave u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 08-02/1-282/14 
29. siječnja 2014. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Jerko Ivanković-Lijanović, v. r.
 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАДА И 
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

275 
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 35/05), a u vezi sa članom 13. Ugovora o javnoj 
nabavi o izvođenju druge faze radova prenamjene prostora 
Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški-ponovljeni 
postupak broj: 02-14/7-2247/13 od 16.08.2013. godine, Aneksa 
ugovora viškovi radova druge faze prenamjene prostora Ustanove 
iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški broj: 02-14/7-2247-1/13 
od 14.11.2013. godine i člana 13. Ugovora o javnoj nabavi o 
izvođenju naknadnih radova druge faze prenamjene prostora 
Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški broj: 02-14/3-
3063/13 od 18.12.2013. godine, federalni ministar rada i socijalne 
politike donosi 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU 

OBJEKTA USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE 
ZAŠTITE - LJUBUŠKI (ZGRADE BIVŠEG ZAVODA ZA 

VASPITANJE ŽENSKE DJECE I OMLADINE U 
LJUBUŠKOM) 

I 
Imenuje se Komisija za primopredaju objekta Ustanove iz 

djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški (zgrade bivšeg Zavoda za 
vaspitanje ženske djece i omladine u Ljubuškom), u sastavu: 

1. Fehim Bekan, ispred Federalnog ministarstvo rada i 
socijalne politike, 

2. Džana Kilić, ispred Federalnog ministarstvo rada i 
socijalne politike, 

3. Benjamin Mešak, ispred Federalnog ministarstvo rada 
i socijalne politike, 

4. Miroslav Jurešić, ispred Federalnog ministarstvo rada 
i socijalne politike, 

5. Darko Andrečenko, stručni ekspert u građevinarstvu - 
oblast građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova. 

II 
Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da sačini 

Zapisnik o primopredaji radova na objektu na kome su završeni 
radovi na drugoj fazi prenamjene prostora, zgradi bivšeg Zavoda 
za vaspitanje ženske djece i omladine u Ljubuškom, po Ugovoru 
broj: 02-14/7-2247/13 od 16.08.2013. godine o izvođenju druge 
faze radova prenamjene prostora Ustanove iz djelokruga 
socijalne zaštite Ljubuški - ponovljeni postupak, Aneksu ugovora 
viškovi radova druge faze prenamjene prostora Ustanove iz 
djelokruga socijalne zaštite Ljubuški broj: 02-14/7-2247-1/13 od 
14.11.2013. godine i Ugovoru broj: 02-14/3-3063/13 od 
18.12.2013. godine o izvođenju naknadnih radova druge faze 
prenamjene prostora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite 
Ljubuški, od strane "Kons" d.o.o., Put za Metković bb, Ljubuški, 
preduzećem sa kojim su zaključeni naprijed navedeni ugovori. 

III 
Zadatak iz točke II ovog Rješenja Komisija će obaviti u 

Ljubuškom, dana 30.12.2013. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati i 
o istom sačiniti Zapisnik o primopredaji u četiri (4) primjerka. 

IV 
Članovi Komisije imaju pravo na naknadu za rad u 

Komisiji. Visina naknade utvrdit će se posebnim Rješenjem i 
Ugovorom o djelu za stručnog eksperta. 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 02-14/3-3063/13 
20. decembra/prosinca 

2013. godine 
Sarajevo

Ministar 
Vjekoslav Čamber, s. r.
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На основу члана 210., а у вези са чланом 236. став 1. 

алинеја 38. Закона о здравственој заштити ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13), федерални 
министар здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
НАЧИНУ ПРЕГЛЕДА УМРЛИХ, ТЕ УТВРЂИВАЊА 

ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ 

Члан 1. 
(1) У Правилнику о начину прегледа умрлих, те 

утврђивања времена и узрока смрти ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 79/13), у члану 19. у ставу 2. 
ријечи: "у три примјерка" замјењују се ријечима: "у 
четири примјерка". 

(2) У ставу 2. у тачки 3) иза ријечи "трећи" додају се 
ријечи: "и четврти", а иза ријечи "по обављеном 
прегледу" брише се тачка, ставља зарез и додају ријечи: 
"од којих један примјерак матични уред, заједно са 
статистичким извјештајем о смрти (ДЕМ-2 образац), 
доставља надлежној кантоналној служби/уреду за 
статистику Федералног завода за статистику." 

(3) Став 3. мијења се и гласи: 
"(3) Други примјерак потврде о смрти служи и за 

случај да се умрла особа превози у иностранство, 
а за издавање спроводнице за пренос умрле 
особе, која чини саставни дио овог правилника 
(Образац 5.)." 

Члан 2. 
У члану 21. иза става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5. који 

гласе: 
"(3) Изузетно од става 1. овог члана, у болничким 

здравственим установама, доктор специјалиста 
судске медицине, односно доктор специјалиста 
патолошке анатомије који је обавио обдукцију, 
доставља налаз са утврђеним временом и узроком 
смрти овлаштеном доктору који је тражио 
обдукцију. 

(4) Овлаштени доктор медицине који је тражио 
обдукцију на основу налаза из става 2. овог члана, 
издаје Дозволу за сахрану умрлог, Потврду о 
смрти и Спроводницу за пренос умрле особе. 


