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ČČČČČČČČllllllllaaaaaaaannnnnnnn        11111111........         
        

OOvvii  DDooppuunnsskkii  uusslloovvii  zzaa  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  ssaammoo  zzaa  sslluuččaajj  ssmmrrttii  
oossiigguurraanniikkaa  ssaa  ooppaaddaajjuuććiimm  oossiigguurraanniimm  ssuummaammaa  ((uu  ddaalljjeemm  
tteekkssttuu::  DDooppuunnsskkii  uusslloovvii))  ii  OOppššttii  uusslloovvii  zzaa  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  
ččiinnee  ssaassttaavvnnii  ddeeoo  uuggoovvoorraa  oo  oossiigguurraannjjuu  žžiivvoottaa  zzaa  sslluuččaajj  ssmmrrttii  
oossiigguurraanniikkaa..  
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PPrreemmaa  oovviimm  DDooppuunnsskkiimm  uusslloovviimmaa  uuggoovvaarraa  ssee  oossiigguurraannjjee  lliiccaa  
ssaammoo  zzaa  sslluuččaajj  ssmmrrttii  oossiigguurraanniikkaa--kkoorriissnniikkaa  kkrreeddiittaa..  
  
UUzz  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  ssaammoo  zzaa  sslluuččaajj  ssmmrrttii  oossiigguurraanniikkaa  ssaa  
ooppaaddaajjuuććiimm  oossiigguurraanniimm  ssuummaammaa,,  nniijjee  mmoogguuććee  uuggoovvoorriittii  
ddooppuunnsskkoo  oossiigguurraannjjee  lliiccaa  oodd  ppoosslleeddiiccaa  nneessrreeććnnoogg  sslluuččaajjaa  
((nneezzggooddee))..  
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UUggoovvaarraačč  oossiigguurraannjjaa  jjee  uu  oobbaavveezzii  ddaa  ppllaaććaa  pprreemmiijjuu  uu  ttookkuu  
ppeerriiooddaa  oossiigguurraannjjaa  nnaa  uuggoovvoorreennii  nnaaččiinn  ii  uu  uuggoovvoorreenniimm  
rrookkoovviimmaa..  
  
AAkkoo  nnaassttuuppii  oossiigguurraannii  sslluuččaajj,,  UUggoovvaarraačč  oossiigguurraannjjaa  ooddnnoossnnoo  
ddrruuggoo  zzaaiinntteerreessoovvaannoo  lliiccee  jjee  uu  oobbaavveezzii  ddaa  ppllaattii  pprreemmiijjuu  
zzaakklljjuuččnnoo  ssaa  ppoosslleeddnnjjoomm  uuggoovvoorreennoomm  rraattoomm  zzaa  oobbrraaččuunnsskkii  
ppeerriioodd  uu  kkoommee  jjee  nnaassttuuppiioo  oossiigguurraannii  sslluuččaajj..  
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AAkkoo  uuggoovvaarraačč  nnaa  ooppoommeennuu  oossiigguurraavvaaččaa,,  kkoojjaa  mmoorraa  bbiittii  
ddoossttaavvlljjeennaa  pprreeppoorruuččeenniimm  ppiissmmoomm,,  nnee  uuppllaattii  ddoossppeelluu  pprreemmiijjuu  
uu  rrookkuu  kkoojjii  nnee  mmoožžee  bbiittii  kkrraaććii  oodd  mmeesseecc  ddaannaa  rraaččuunnaajjuuććii  oodd  
ddaannaa  kkaaddaa  mmuu  jjee  ppiissmmoo  uurruuččeennoo,,  nniittii  ttoo  uuččiinnii  nneekkoo  ddrruuggoo  
zzaaiinntteerreessoovvaannoo  lliiccee,,  oossiigguurraavvaačč  ććee  rraasskkiinnuuttii  uuggoovvoorr  oo  
oossiigguurraannjjuu,,  aa  ddoo  ttaaddaa  uuppllaaććeennuu  pprreemmiijjuu  nnee  vvrraaććaa    uuggoovvaarraaččuu..  
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UUkkoolliikkoo  nnaassttuuppii  oossiigguurraannii  sslluuččaajj,,  oossiigguurraavvaačč  jjee  uu  oobbaavveezzii  ddaa  
kkoorriissnniikkuu  oossiigguurraannjjaa  iissppllaattii  uuggoovvoorreennuu  oossiigguurraannuu  ssuummuu  kkoojjaa  jjee  
jjeeddnnaakkaa  oossttaattkkuu  ggllaavvnniiccee  kkrreeddiittaa  pprreemmaa  aannuuiitteettnnoomm  ppllaannuu  kkoojjii  
jjee  ssaassttaavvnnii  ddeeoo  uuggoovvoorraa  oo  oossiigguurraannjjuu..  
AAkkoo  oossiigguurraanniikk  ddoožžiivvii  iisstteekk  uuggoovvoorreennoogg  ttrraajjaannjjaa  oossiigguurraannjjaa,,  
uuggoovvoorr  oo  oossiigguurraannjjuu  pprreessttaajjee  ddaa  vvaažžii,,  aa  oossiigguurraavvaačč  nneemmaa  
nniikkaakkvviihh  oobbaavveezzaa  pprreemmaa  oossiigguurraanniikkuu,,  ooddnnoossnnoo  kkoorriissnniikkuu  
oossiigguurraannjjaa..  
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KKoorriissnniikk  oossiigguurraannjjaa  zzaa  sslluuččaajj  ssmmrrttii  oossiigguurraanniikkaa  uu  ppeerriioodduu  
oottppllaattee  kkrreeddiittaa  jjee  ppoosslloovvnnaa  bbaannkkaa,,  kkoojjaa  kkrreeddiittiittrraa  oossiigguurraanniikkaa  ii  
uu  ttoomm  ppeerriioodduu  uuggoovvaarraačč  nnee  mmoožžee  ddaa  mmeennjjaa  kkoorriissnniikkaa  
oossiigguurraannjjaa  bbeezz  ssaaggllaassnnoossttii  bbaannkkee..  
  
PPoosslloovvnnaa  bbaannkkaa  pprreessttaajjee  bbiittii  kkoorriissnniikk  oossiigguurraannjjaa,,  uukkoolliikkoo  jjee  
kkrreeddiitt  oottppllaaććeenn  uu  cceelloossttii  pprree  rrookkaa  ddoossppeelloossttii..    UUkkoolliikkoo  
uuggoovvaarraačč  oossiigguurraannjjaa  nnaassttaavvii  ssaa  uuppllaattaammaa  uuggoovvoorreennee  pprreemmiijjee  
oossiigguurraannjjaa,,  aa  pprriittoomm  nnee  iimmeennuujjee  ddrruuggoo  lliiccee  kkaaoo  kkoorriissnniikkaa  
oossiigguurraannjjaa,,  kkoorriissnniikk  oossiigguurraannjjaa  ssee  ooddrreeđđuujjee  pprreemmaa  ZZaakkoonnuu  oo  
nnaasslleeđđiivvaannjjuu..  
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NNaa  uuggoovvoorree  oo  oossiigguurraannjjuu  zzaakklljjuuččeennee  ppoo  oovviimm  DDooppuunnsskkiimm  
uusslloovviimmaa  pprriimmeennjjuujjuu  ssee  ii  ooddrreeddbbee  OOppššttiihh  uusslloovvaa  zzaa  oossiigguurraannjjee  
žžiivvoottaa..  
  
AAkkoo  ppoossttoojjii  nneessllaaggaannjjee  nneekkiihh  ooddrreeddbbii  OOppššttiihh  uusslloovvaa  zzaa  
oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  ii  nneekkiihh  ooddrreeddbbii  oovviihh  DDooppuunnsskkiihh  uusslloovvaa,,  nnaa  
ooddnnoossee  iizz  uuggoovvoorraa  oo  oossiigguurraannjjuu  pprriimmeennjjiivvaaććee  ssee  ooddrreeddbbee  oovviihh  
DDooppuunnsskkiihh  uusslloovvaa..  
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UUsslloovvii  ssttuuppaajjuu  nnaa  ssnnaagguu  oossmmoogg  ddaannaa  oodd  ddaannaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjaa  uu  
sskkllaadduu  ssaa  ooddrreeddbbaammaa  SSttaattuuttaa  DDrruuššttvvaa..  
  
SSttuuppaannjjeemm  nnaa  ssnnaagguu  oovviihh  UUsslloovvaa  pprreessttaajjuu  ddaa  vvaažžee  ii  ddaa  ssee  
pprriimmeennjjuujjuu  DDooppuunnsskkii  uusslloovvii  zzaa  oossiigguurraannjjee  žžiivvoottaa  ssaammoo  zzaa  
sslluuččaajj  ssmmrrttii  oossiigguurraanniikkaa  ssaa  ooppaaddaajjuuććiimm  oossiigguurraanniimm  ssuummaammaa  
kkoojjee  jjee  UUpprraavvnnii  ooddbboorr  „„WWiieenneerr  SSttääddttiisscchhee  oossiigguurraannjjee““  aa..  dd..  
uuttvvrrddiioo  ddaannaa  2266..  mmaajjaa  22000055..  ggooddiinnee..  
  

    
    


