
UUppuuttssttvvoo oo ppoossttuuppaannjjuu ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa mmaalloolleettnniimm ii mmllaađđ iimm ppuunnoolleettnniimm lliicciimmaa,, pprreeddssttaavvlljjaa pprrvvii
ppooddzzaakkoonnsskkii aakktt MMiinniissttaarrssttvvaa uunnuuttrraaššnnjjiihh ppoosslloovvaa RReeppuubblliikkee SSrrbbiijjee kkoojjii rreegguulliiššee ppoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa
pprreemmaa nnaavveeddeennoojj ppooppuullaacciijjii..

OOvvaajj ddookkuummeenntt jjee iizzrraađđeenn uu cciilljjuu ppooddrršškkee iimmpplleemmeennttaacciijjee ooddrreeddbbii ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uučč iinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii
kkrriivviiččnnoo--pprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa,, uussmmeerreenniihh kkaa nnaajjbboolljjeemm iinntteerreessuu ddeetteettaa..

UUppuuttssttvvoo jjee rreezzuullttaatt nneeppoossrreeddnnee ssaarraaddnnjjee MMiinniissttaarrssttvvaa uunnuuttrraaššnnjjiihh ppoosslloovvaa RReeppuubblliikkee SSrrbbiijjee,, MMiinniissttaarrssttvvaa rraaddaa,,
zzaappooššlljjaavvaannjjaa ii ssoocciijjaallnnee ppoolliitt iikkee RReeppuubblliikkee SSrrbbiijjee,, bbeeooggrraaddsskkee kkaanncceellaarriijjee UUNNIICCEEFF--aa,, CCeennttrraa zzaa pprraavvaa ddeetteettaa ii
PPrraavvoossuuddnnoogg cceennttrraa zzaa oobbuukkuu ii ssttrruuččnnoo uussaavvrrššaavvaannjjee uu BBeeooggrraadduu..

OOvvoomm pprriilliikkoomm,, ssrrddaaččnnoo ssee zzaahhvvaalljjuujjeemmoo nnaa pprruužžeennoojj ssttrruuččnnoojj ppoommooććii ii ppooddrrššccii ttookkoomm iizzrraaddee oovvoogg ddookkuummeennttaa::

GGoossppoođđiiccii mmrr IIvvaannii SStteevvaannoovviićć,, iissttrraažžiivvaaččuu IInnssttiittuuttaa zzaa ssoocciioolloošškkaa ii kkrr iimmiinnoolloošškkaa iissttrraažžiivvaannjjaa uu BBeeooggrraadduu,,
ggoossppooddiinnuu pprrooff.. ddrr MMiillaannuu ŠŠkkuulliiććuu,, vvaannrreeddnnoomm pprrooffeessoorruu zzaa kkrriivviiččnnoo pprraavvoo ii kkrriimmiinnaalliissttiikkuu PPrraavvnnoogg ffaakkuulltteettaa
UUnniivveerrzziitteettaa uu BBeeooggrraadduu,, ggoossppoođđii RRaannkkii VVuujjoovviićć,, nnaaččeellnniikkuu OOddeelljjeennjjaa zzaa ddrruuggoosstteeppeennii ppoossttuuppaakk ii nnaaddzzoorr,, SSeekkttoorraa
zzaa zzaaššttiittuu ppoorrooddiiccee ii ddeeccee,, MMiinniissttaarrssttvvaa rraaddaa,, zzaappooššlljjaavvaannjjaa ii ssoocciijjaallnnee ppoolliitt iikkee RReeppuubblliikkee SSrrbbiijjee,, ggoossppooddiinnuu NNiikkoollii
MMiillooššeevviiććuu,, ssuuddiijjii VVrrhhoovvnnoogg ssuuddaa uu BBeeooggrraadduu uu ppeennzziijjii,, ggoossppooddiinnuu NNeennaadduu VVuujjiiććuu,, ddiirreekkttoorruu PPrraavvoossuuddnnoogg cceennttrraa uu
BBeeooggrraadduu,, ggoossppooddiinnuu DDrraaggaannuu OObbrraaddoovviiććuu,, pprreeddsseeddnniikkuu OOkkrruužžnnoogg ssuuddaa uu VVaalljjeevvuu,, ggoossppooddiinnuu LLjjuubboommiirruu
PPeejjaakkoovviiććuu,, ddiirreekkttoorruu CCeennttrraa zzaa pprraavvaa ddeetteettaa uu BBeeooggrraadduu ii pprreeddssttaavvnniicciimmaa kkaanncceellaarriijjee UUNNIICCEEFF--aa uu BBeeooggrraadduu..

MMUUPP RREEPPUUBBLLIIKKEE SSRRBBIIJJEE
UUPPRRAAVVAA KKRRIIMMIINNAALLIISSTTIIČČKKEE PPOOLLIICCIIJJEE

NNaa oossnnoovvuu ččllaannaa 1100.. aa uu vveezzii ččllaannaa 3388.. ZZaakkoonnaa oo ppoolliicciijjii ((““SSlluužžbbeennii ggllaassnniikk RRSS””,, bbrroojj 110011//22000055 )),,

mmiinniissttaarr uunnuuttrraaššnnjjiihh ppoosslloovvaa ddaajjee

UU PP UU TT SS TT VV OO
oo ppoossttuuppaannjjuu ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa mmaalloolleettnniimm ii mmllaađđiimm ppuunnoolleettnniimm lliicciimmaa

II.. OOppššttee ooddrreeddbbee

11.. OOvviimm UUppuuttssttvvoomm pprrooppiissuujjee ssee ppoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa,, uunniiffoorrmmiissaanniihh ii nneeuunniiffoorrmmiissaanniihh
zzaappoosslleenniihh,, kkoojjii pprriimmeennjjuujjuu ppoolliicciijjsskkaa oovvllaaššććeennjjaa ((uu ddaalljjeemm tteekkssttuu:: oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa)),, pprriilliikkoomm pprreedduuzziimmaannjjaa
mmeerraa ii rraaddnnjjii nnaa sspprreeččaavvaannjjuu ii ssuuzzbbiijjaannjjuu kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii pprreekkrrššaajjaa zzaa kkoojjaa ssuu oossuummnnjjiiččeennii mmaalloolleettnniiccii ii mmllaađđaa
ppuunnoolleettnnaa lliiccaa..

OOddrreeddbbee oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, ooddnnoossee ssee ii nnaa ppoossttuuppaannjjee ssaa mmaalloolleettnniimm lliicciimmaa ((ddeeccoomm ii mmaalloolleettnniicciimmaa)),, kkoojjaa
ssuu oošštteeććeennaa kkrriivviiččnniimm ddeelloomm iillii pprreekkrrššaajjeemm,, iillii ssaa kkoojjiimmaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa ddoođđuu uu kkoonnttaakktt ppoo ddrruuggoomm
oossnnoovvuu,, bbeezz pprriissuussttvvaa rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa..

22.. DDeettee,, uu ssmmiisslluu oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, jjee lliiccee kkoojjee uu vvrreemmee iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa nniijjee nnaavvrrššiilloo
1144 ggooddiinnaa žžiivvoottaa..

MMaalloolleettnniikk,, uu ssmmiisslluu oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, jjee lliiccee kkoojjee jjee uu vvrreemmee iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa nnaavvrrššiilloo
1144,, aa nniijjee nnaavvrrššiilloo 1188 ggooddiinnaa žžiivvoottaa..

MMllaađđii mmaalloolleettnniikk jjee lliiccee kkoojjee jjee uu vvrreemmee iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa nnaavvrrššiilloo 1144,, aa nniijjee nnaavvrrššiilloo 1166
ggooddiinnaa žžiivvoottaa..

SSttaarriijjii mmaalloolleettnniikk jjee lliiccee kkoojjee jjee uu vvrreemmee iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa nnaavvrrššiilloo 1166,, aa nniijjee nnaavvrrššiilloo 1188
ggooddiinnaa žžiivvoottaa..
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MMllaađđee ppuunnoolleettnnoo lliiccee,, uu ssmmiisslluu oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, jjee lliiccee kkoojjee jjee uu vvrreemmee iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii
pprreekkeeššaajjaa nnaavvrrššiilloo 1188,, aa nniijjee nnaavvrrššiilloo 2211 ggooddiinnuu žžiivvoottaa..

33.. PPrroossttoorriijjee,, uu kkoojjiimmaa ssee ppoossttuuppaa ssaa mmaalloolleettnniimm lliicciimmaa,, ttrreebbaa oopprreemmiittii ssaaddrržžaajjiimmaa kkoojjii ooddggoovvaarraajjuu
nnjjiihhoovviimm ppoottrreebbaammaa ii iinntteerreessiimmaa.. TTaakkoođđee,, nneeoopphhooddnnoo jjee nnaa pprriikkllaaddnniimm mmeessttiimmaa iizzlloožžiittii bbrrooššuurree,, ppoosstteerree ii ppllaakkaattee,,
uu cciilljjuu iinnffoorrmmiissaannjjaa oo ddeeččiijj iimm pprraavviimmaa ii dduužžnnoossttiimmaa..

44.. KKaaddaa pprreedduuzziimmaajjuu mmeerree ii rraaddnnjjee pprreemmaa mmaalloolleettnnoomm lliiccuu,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa ppoossttuuppaajjuu oobbaazzrriivvoo,,
vvooddeeććii rraaččuunnaa oo zzrreelloossttii,, ddrruuggiimm lliiččnniimm ssvvoojjssttvviimmaa ii zzaaššttiittii pprriivvaattnnoossttii mmaalloolleettnnoogg lliiccaa,, aa ssvvee uu cciilljjuu ddaa mmeerree ii rraaddnnjjee
kkoojjee ssee pprreedduuzziimmaajjuu nnee bbii šštteettnnoo uuttiiccaallee nnaa nnjjeeggoovv rraazzvvoojj..

55.. OOvvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa,, uu ppoossttuuppkkuu pprreemmaa mmaalloolleettnnoomm lliiccuu,, dduužžnnaa ssuu ddaa ppoossttuuppaajjuu nnaajjhhiittnniijjee,, kkaakkoo bbii
ssee ppoossttuuppaakk ššttoo pprree zzaavvrrššiioo,, uuzz ppooššttoovvaannjjee nnaaččeellaa zzaakkoonniittoossttii,, pprrooffeessiioonnaallnnoossttii,, hhuummaannoossttii,, uuvvaažžaavvaajjuuććii
mmeeđđuunnaarrooddnnee nnoorrmmee ii ssttaannddaarrddee,, aa ppoosseebbnnoo oonnee ssaaddrržžaannee uu KKoonnvveenncciijjii UUNN oo pprraavviimmaa ddeetteettaa ii EEvvrrooppsskkoojj
kkoonnvveenncciijjii zzaa zzaaššttiittuu lljjuuddsskkiihh pprraavvaa ii oossnnoovvnniihh sslloobbooddaa..

66.. PPrriilliikkoomm pprreedduuzziimmaannjjaa mmeerraa ii rraaddnnjjii pprreemmaa mmaalloolleettnnoomm lliiccuu,, nneeoopphhooddnnoo jjee pprriiddrržžaavvaattii ssee ooppššttiihh
ttaakkttiiččkkiihh pprraavviillaa..

IIII.. PPoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa ddeetteettuu

77.. SSaa ddeetteettoomm ppoossttuuppaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa kkoojjaa ssuu sstteekkllaa ppoosseebbnnaa zznnaannjjaa iizz oobbllaassttii pprraavvaa ddeetteettaa,,
pprreessttuuppnniiššttvvaa mmllaaddiihh ii kkrriivviiččnnoo--pprraavvnnee zzaaššttiittee mmaalloolleettnniihh lliiccaa..

SSvvaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa kkoojjaa uu rraadduu nnaa oottkkrriivvaannjjuu kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii pprreekkrrššaajjaa ii nnjjiihhoovviihh uuččiinniillaaccaa ddoođđuu uu
kkoonnttaakktt ssaa ddeetteettoomm,, bbiilloo ddaa ssee oonnoo ppoojjaavvlljjuujjee uu ssvvoojjssttvvuu uuččiinniiooccaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa,, ooddnnoossnnoo uu ssvvoojjssttvvuu
oošštteeććeennoogg nnaavveeddeenniimm ddeelliikkttiimmaa,, iillii oodd kkooggaa ssee pprriikkuupplljjaajjuu oobbaavveešštteennjjaa,, dduužžnnii ssuu ddaa ooddmmaahh oo ttoommee oobbaavveessttee
oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ssttaavvaa 11.. oovvee ttaaččkkee,, kkoojjaa mmoogguu ddaattii iinnssttrruukkcciijjee oo ddaalljjeemm ppoossttuuppaannjjuu iillii pprreeuuzzeettii pprreeddmmeett
nnaa ddaalljjii rraadd..

88.. KKaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa zzaatteekknnuu ddeettee uu iizzvvrrššeennjjuu kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa,, dduužžnnii ssuu ddaa ggaa
sspprreeččee ddaa nnaassttaavvii ssaa vvrrššeennjjeemm ddeellaa,, oobbaavvee ssppoolljjnnii pprreegglleedd,, pprriivvrreemmeennoo oodduuzzmmuu pprreeddmmeettee kkrriivviiččnnoogg ddeellaa,,
pprreekkrrššaajjaa ii ssrreeddssttvvaa nnaammeennjjeennaa zzaa nnjjiihhoovvoo iizzvvrrššeennjjee,, oo ččeemmuu ssaaččiinnjjaavvaajjuu iizzvveeššttaajj iill ii sslluužžbbeennuu bbeelleešškkuu uu kkoojjiimmaa ssee
kkoonnssttaattuujjuu pprriivvrreemmeennoo oodduuzzeettii pprreeddmmeettii..

ZZaa pprriivvrreemmeennoo oodduuzzeettee pprreeddmmeettee,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa nnaakknnaaddnnoo
iizzddaajjuu ppoottvvrrdduu rrooddiitteelljjuu,, uussvvoojjiiooccuu iillii ssttaarraaooccuu,, ooddnnoossnnoo ooddggoovvoorrnnoomm lliiccuu uussttaannoovvee zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa..

NNeeppoossrreeddnnoo pprree pprreedduuzziimmaannjjaa mmeerraa ii rraaddnnjjii,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa dduužžnnaa ssuu ddaa,, aakkoo jjee ddeettee
ppoovvrreeđđeennoo,, iissttoomm oommoogguuććee mmeeddiicciinnsskkuu ppoommooćć uu nnaajjbblliižžoojj zzddrraavvssttvveennoojj uussttaannoovvii.. AAkkoo jjee ppoottrreebbnnoo vvrrššeennjjee uuvviiđđaajjaa
iillii ddrruuggee rraaddnnjjee ddookkaazziivvaannjjaa,, nneeoopphhooddnnoo jjee oobbeezzbbeeddiittii lliiccee mmeessttaa ddoo ddoollaasskkaa uuvviiđđaajjnnee eekkiippee.. UUkkoolliikkoo ssee ddeettee kkoommee
jjee uukkaazzaannaa ppoommooćć nnee zzaaddrržžii uu zzddrraavvssttvveennoojj uussttaannoovvii,, ddoovvooddii ssee uu sslluužžbbeennee pprroossttoorriijjee,, ppoo mmoogguuććnnoossttii vvoozziilloomm bbeezz
ppoolliicciijjsskkiihh oobbeelleežžjjaa..

99.. DDeettee ssee uu sslluužžbbeennee pprroossttoorriijjee ppoolliicciijjee,, ddoovvooddii uu cciilljjuu uuttvvrrđđiivvaannjjaa iiddeennttiitteettaa ii pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa oo
rrooddiitteelljjiimmaa,, uussvvoojjiiooccuu iillii ssttaarraaooccuu,, ooddnnoossnnoo uussttaannoovvii ččiijj ii jjee kkoorriissnniikk,, pprrii ččeemmuu ssee mmoorraa ppoossttuuppaattii ssaa nnaarrooččiittoomm
hhiittnnooššććuu.. DDeettee pprriivvrreemmeennoo bboorraavvii uu sslluužžbbeenniimm pprroossttoorriijjaammaa ppoolliicciijjee ddoo ddoollaasskkaa rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, iillii
ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa iizz uussttaannoovvee zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa,, ooddnnoossnnoo pprreeddssttaavvnniikkaa cceennttrraa zzaa ssoocciijjaallnnii rraadd ((uu ddaalljjeemm tteekkssttuu::
oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa)),, kkoojjii ddeettee pprreeuuzziimmaajjuu.. AAkkoo ssee oovvaa lliiccaa nnee ppoojjaavvee iillii ssee nnee mmoogguu iiddeennttiiffiikkoovvaattii nniittii pprroonnaaććii,, ddeettee
ssee pprreeddaajjee oovvllaaššććeenniimm sslluužžbbeenniimm lliicciimmaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, kkoojjaa ooddmmaahh,, uuzz ppooppuunnjjeennii oobbrraazzaacc
ppoottppiissaann oodd ssttrraannee nneeppoossrreeddnnoogg ssttaarreeššiinnee,, iissttoo ssmmeeššttaajjuu uu nnaajjbblliižžuu pprriihhvvaattnnuu ssttaanniiccuu..

1100.. SSaaggllaassnnoo zzaakkoonnuu,, ddeettee ssee nnee mmoožžee ppoozziivvaattii uu ssvvoojjssttvvuu oossuummnnjjiiččeennoogg.. PPrreemmaa nnjjeemmuu ssee nnee ssmmeejjuu
uuppoottrreebbiittii ssrreeddssttvvaa pprriinnuuddee,, oossiimm aakkoo nneeppoossrreeddnnoo uuggrroožžaavvaa ssooppssttvveennii žžiivvoott,, žžiivvoott oovvllaaššććeennoogg sslluužžbbeennoogg lliiccaa iillii
ddrruuggoogg lliiccaa,, oo ččeemmuu oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee ssaaččiinnjjaavvaa iizzvveeššttaajj..

1111.. PPoozziivvaannjjee ddeetteettaa uu ssvvoojjssttvvuu ggrraađđaanniinnaa rraaddii pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa vvrrššee oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz
ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa.. PPoozziivvaannjjee ssee vvrrššii pprreekkoo rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, ooddnnoossnnoo ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa
uussttaannoovvee zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa uu kkoojjoojj jjee ddeettee ssmmeešštteennoo..

PPrriikkuupplljjaannjjee oobbaavveešštteennjjaa oodd ddeetteettaa uu ssvvoojjssttvvuu uuččiinniiooccaa iillii oošštteeććeennoogg uu vveezzii kkrriivviiččnnoogg ddeellaa zzaa kkoojjee ssee
ggoonnjjeennjjee pprreedduuzziimmaa ppoo sslluužžbbeennoojj dduužžnnoossttii,, nnaakkoonn ooddaazziivvaannjjaa nnaa ppoozziivv,, oobbaavvlljjaajjuu iisskklljjuuččiivvoo oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa
lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, oobbaavveezznnoo uu pprriissuussttvvuu rrooddiitteelljjaa iillii uussvvoojjiiooccaa,, aa uukkoolliikkoo jjee ddeettee ppoodd
ssttaarraatteelljjssttvvoomm,, uu pprriissuussttvvuu ssttaarraaooccaa..

PPrriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,, uummeessttoo rrooddiitteelljjaa iillii uussvvoojjiiooccaa,, oobbeezzbbeeddiiććee ssee uu sslluuččaajjuu kkaaddaa
ssuu rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc nneeddoossttuuppnnii..

PPrriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa uummeessttoo rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, oobbeezzbbeeddiiććee ssee ii uu
ssiittuuaacciijjaammaa kkaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, pprroocceennee ddaa pprriissuussttvvoo nnaavveeddeenniihh
ssuubbjjeekkaattaa nniijjee uu sskkllaadduu ssaa nnaajjbboolljjiimm iinntteerreessoomm ddeetteettaa,, uu sslluuččaajjeevviimmaa iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa nnaavveeddeenniihh uu ččllaannuu
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115500.. ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii kkrriivviiččnnoo--pprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa nnaa šštteettuu ddeetteettaa ,, kkaaoo ii
oonnddaa kkaaddaa bbii nnjjiihhoovvoo pprriissuussttvvoo bbiilloo iirriittiirraajjuuććee zzaa ddeettee,, ii ttiimmee uu vveelliikkoojj mmeerrii uuggrroozziilloo iizzvvrrššeennjjee ppoolliicciijjsskkoogg zzaaddaattkkaa..

UUkkoolliikkoo uu nnaavveeddeenniimm ssiittuuaacciijjaammaa nniijjee mmoogguuććee oobbeezzbbeeddiittii pprriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,,
oobbeezzbbeeddiiććee ssee pprriissuussttvvoo ddrruuggoogg ppoosslloovvnnoo ssppoossoobbnnoogg lliiccaa kkoojjee iimmaa iisskkuussttvvaa uu rraadduu ssaa ddeeccoomm ii kkoojjee nniijjee zzaappoosslleennoo
uu ppoolliicciijjii ii llii uummeeššaannoo uu ddooggaađđaajj -- ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa uussttaannoovvee zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa,, ppssiihhoollooggaa iillii ppeeddaaggooggaa šškkoollee kkoojjuu
ddeettee ppoohhaađđaa..

PPrree pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa,, oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, uuppoozznnaajjee ddeettee,,
rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoo lliiccee kkoojjee pprriissuussttvvuujjee pprriikkuupplljjaannjjuu oobbaavveešštteennjjaa,, oo rraazzlloozziimmaa
pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa..

OO pprriikkuupplljjeenniimm oobbaavveešštteennjjiimmaa ssaaččiinnjjaavvaa ssee sslluužžbbeennaa bbeelleešškkaa iillii zzaappiissnniikk kkoojjii ppoottppiissuujjuu oovvllaaššććeennoo
sslluužžbbeennoo lliiccee iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa ii rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoo lliiccee kkoojjee jjee
pprriissuussttvvoovvaalloo pprriikkuupplljjaannjjuu oobbaavveešštteennjjaa,, uuzz oobbaavveezznnuu kkoonnssttaattaacciijjuu ddaa jjee oo kkrriivviiččnnoomm ddeelluu iillii ddrruuggoomm sslliiččnnoomm
ddooggaađđaajjuu oobbaavveešštteenn nnaaddlleežžnnii jjaavvnnii ttuužžiillaacc zzaa mmaalloolleettnniikkee,, kkoommee ssee,, ooddmmaahh,, ddoossttaavvlljjaa iizzvveeššttaajj.. OO pprroosslleeđđeennoomm
iizzvveeššttaajjuu jjaavvnnoomm ttuužžiiooccuu zzaa mmaalloolleettnniikkee,, iissttoovvrreemmeennoo,, uu ppiissaannoojj ffoorrmmii,, oobbaavveeššttaavvaa ssee ii nnaaddlleežžnnii oorrggaann
ssttaarraatteelljjssttvvaa..

MMeessnnaa nnaaddlleežžnnoosstt oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,, ooddrreeđđuujjee ssee pprreemmaa pprreebbiivvaalliiššttuu rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiccaa iillii ssttaarraaooccaa,, aa
uukkoolliikkoo nnaavveeddeennaa lliiccaa nniissuu ppoozznnaattaa,, nnaaddlleežžaann jjee oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa ppoo mmeessttuu pprroonnaallaasskkaa ddeetteettaa..

IIzzvveeššttaajj iizz ssttaavvaa 77.. oovvee ttaaččkkee ppooddnnoossee oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, pprreekkoo
nnaaddlleežžnnee lliinniijjee rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee mmaalloolleettnniiččkkee ddeelliinnkkvveenncciijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee..

1122.. UU sslluuččaajjuu ppoossttoojjaannjjaa oossnnoovvaa ssuummnnjjee ddaa jjee oodd ssttrraannee ppuunnoolleettnnoogg lliiccaa iizzvvrrššeennoo nneekkoo oodd kkrriivviiččnniihh ddeellaa
nnaavveeddeenniihh uu ččllaannuu 115500.. ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii kkrriivviiččnnoopprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa,, nnaa
šštteettuu ddeetteettaa,, bbeezz ooddllaaggaannjjaa oobbaavveeššttaavvaa ssee nnaaddlleežžnnii oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa,, kkoojjii ooddrreeđđuujjee nnaaččiinn pprriivvrreemmeennoogg
zzbbrriinnjjaavvaannjjaa ddeetteettaa kkoodd lliiccaa iillii uussttaannoovvee ii oobbeezzbbeeđđuujjee pprriissuussttvvoo lliiccaa uu ttookkuu pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa..

AAkkoo ssee nnee oobbeezzbbeeddii pprriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,, ddeettee ssee ssmmeeššttaa uu nnaajjbblliižžuu pprriihhvvaattnnuu
ssttaanniiccuu..

UUkkoolliikkoo jjee ddeettee žžrrttvvaa ttrrggoovviinnee lljjuuddiimmaa ii kkrriivviiččnniihh ddeellaa ssaa eelleemmeennttiimmaa eekkssppllooaattaacciijjee lljjuuddii,, bbeezz ooddllaaggaannjjaa ssee
oobbaavveeššttaavvaa SSlluužžbbaa zzaa kkoooorrddiinnaacciijjuu zzaaššttiittee žžrrttaavvaa ttrrggoovviinnee lljjuuddiimmaa,, rraaddii oobbeezzbbeeđđiivvaannjjaa aaddeekkvvaattnnee ppoommooććii ii zzaaššttiittee..

SSaa ppuunnoolleettnniimm lliicceemm uu ssvvoojjssttvvuu oossuummnnjjiiččeennoogg,, nnaakkoonn iizzvvrrššeennjjaa nneekkoogg oodd kkrriivviiččnniihh ddeellaa iizz ssttaavvaa 11.. oovvee
ttaaččkkee,, ppoossttuuppaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa nnaaddlleežžnniihh lliinniijjaa rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee ooppšštteegg kkrriimmiinnaallaa uu sseeddiiššttuu
oorrggaanniizzaacciioonniihh jjeeddiinniiccaa..

SSaa ddeetteettoomm uu ssvvoojjssttvvuu oošštteeććeennoogg,, nnaakkoonn iizzvvrrššeennjjaa nneekkoogg oodd kkrriivviiččnniihh ddeelloomm iizz ssttaavvaa 11.. oovvee ttaaččkkee,,
ppoossttuuppaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, uu ssaarraaddnnjjii ssaa ssttrruuččnniimm lliicceemm oorrggaannaa
ssttaarraatteelljjssttvvaa..

1133.. KKaaddaa ddeettee ppoobbeeggnnee oodd kkuuććee iillii iizz uussttaannoovvee ččiijj ii jjee kkoorriissnniikk nneeoopphhooddnnoo jjee,, uu cciilljjuu oottkkllaannjjaannjjaa ssuummnnjjee oo
eevveennttuuaallnnoomm zzlloossttaavvlljjaannjjuu ii zzaanneemmaarriivvaannjjuu,, ooddmmaahh kkoonnssuullttoovvaattii nnaaddlleežžnnii oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa,, ii,, uu zzaavviissnnoossttii oodd
kkoonnkkrreettnnoogg sslluuččaajjaa,, uu ssaarraaddnnjjii ssaa ssttrruuččnniimm lliicceemm oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,, oobbaavviittii rraazzggoovvoorr uu cciilljjuu uuttvvrrđđiivvaannjjaa rraazzllooggaa
bbeekkssttvvaa..

1144.. KKaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa kkoodd ddeetteettaa pprroonnaađđuu pprreeddmmeettee zzaa kkoojjee ssee pprreettppoossttaavvlljjaa ddaa ssuu ooppoojjnnee
ddrrooggee iillii ddrruuggee ppssiihhooaakkttiivvnnee ssuuppssttaannccee,, pprriivvrreemmeennoo iihh oodduuzziimmaajjuu,, oo ččeemmuu iizzddaajjuu ppoottvvrrdduu kkoojjuu ppoottppiissuujjee rrooddiitteelljj,,
uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc,, ooddnnoossnnoo ooddggoovvoorrnnoo lliiccee uussttaannoovvee zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa uu kkoojjoojj jjee ddeettee ssmmeešštteennoo..

NNaakkoonn pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa kkoommee pprriissuussttvvuujjee nneekkoo oodd nnaavveeddeenniihh lliiccaa iizz ssttaavvaa 11.. oovvee ttaaččkkee,,
oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, ssaaččiinnjjaavvaa sslluužžbbeennuu bbeelleešškkuu iillii zzaappiissnniikk,, kkoojjee uuzz
pprroopprraattnnii aakktt ddoossttaavvlljjaa nnaaddlleežžnnoomm oorrggaannuu ssttaarraatteelljjssttvvaa nnaa ddaalljjee ppoossttuuppaannjjee.. UUkkoolliikkoo ssee rraaddii oo ssuummnnjjii nnaa ooppoojjnnee
ddrrooggee,, bbeelleešškkaa iillii zzaappiissnniikk ssee pprroosslleeđđuujjuu nnaa uuppoozznnaavvaannjjee ii nnaaddlleežžnnoojj lliinniijjii rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee nnaarrkkoommaanniijjee uu sseeddiiššttuu
oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee..

KKaaddaa ssee pprreeppoozznnaa ddaa jjee ddeettee uu aallkkoohhoolliissaannoomm ssttaannjjuu,, iillii uu aappssttiinneenncciijjaallnnoojj kkrriizzii,, ooddnnoossnnoo kkaaddaa ssee pprriilliikkoomm
ssppoolljjnnjjeegg pprreegglleeddaa kkoonnssttaattuujjuu zzddrraavvssttvveennee pprroommeennee iillii tteelleessnnee ppoovvrreeddee kkoodd ddeetteettaa kkoojjee jjee ddoovveeddeennoo uu sslluužžbbeennee
pprroossttoorriijjee,, iillii kkaaddaa iissttoo zzaattrraažžii mmeeddiicciinnsskkuu ppoommooćć,, nneeoopphhooddnnoo jjee ooddmmaahh oobbaavveessttiittii sslluužžbbuu hhiittnnee ppoommooććii,, iill ii uu
nnaajjbblliižžoojj zzddrraavvssttvveennoojj uussttaannoovvii zzaattrraažžiittii ssttrruuččnnuu lleekkaarrsskkuu ppoommooćć ii iizzvveeššttaajj kkoojjii ssaaddrržžii nnaallaazz ii mmiiššlljjeennjjee lleekkaarraa..

NNaakkoonn pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa,, rrooddiitteelljjuu,, uussvvoojjiiooccuu iillii ssttaarraaooccuu,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoomm lliiccuu iizz ssttaavvaa 11.. oovvee
ttaaččkkee,, pprreeddooččaavvaa ssee ddaa uu ooddggoovvaarraajjuuććiimm zzddrraavvssttvveenniimm uussttaannoovvaammaa ((nnpprr.. ZZaavvoodduu zzaa lleeččeennjjee bboolleessttii zzaavviissnnoossttii ii
VVoojjnnoo--mmeeddiicciinnsskkoojj aakkaaddeemmiijjii uu BBeeooggrraadduu)) mmoogguu iizzvvrrššiittii ppoottrreebbnnee llaabboorraattoorriijjsskkee aannaalliizzee kkoojjiimmaa jjee mmoogguuććee uuttvvrrddiittii
pprriissuussttvvoo ppssiihhooaakkttiivvnniihh ssuuppssttaannccii uu uurriinnuu ii kkrrvvii ddeetteettaa ii,, uu zzaavviissnnoossii oodd kkoonnkkrreettnnoogg sslluuččaajjaa,, uu cciilljjuu ddaalljjeegg rreeššaavvaannjjaa
pprroobblleemmaa,, pprreeddooččaavvaa iimm ssee ddaa ssee mmoogguu oobbrraattiittii nnaaddlleežžnnoomm oorrggaannuu ssttaarraatteelljjssttvvaa iillii ssaavveettoovvaalliiššttuu uu ooddggoovvaarraajjuuććoojj
zzddrraavvssttvveennoojj uussttaannoovvii..

IIIIII.. PPoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa mmaalloolleettnniikkuu
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1155.. MMaalloolleettnniikk ssee nnee mmoožžee zzaaddrržžaattii uu ssmmiisslluu ččllaannaa 222299.. ZZaakkoonniikkaa oo kkrriivviiččnnoomm ppoossttuuppkkuu..

MMaalloolleettnniikk ssee mmoožžee ppoozziivvaattii uu ssvvoojjssttvvuu ggrraađđaanniinnaa ii oossuummnnjjiiččeennoogg.. PPrreemmaa nnjjeemmuu ssee mmoogguu pprriimmeennjjiivvaattii
zzaakkoonnsskkaa oovvllaaššććeennjjaa,, kkaaoo ššttoo ssuu pprriikkuupplljjaannjjee oobbaavveešštteennjjaa,, ssaasslluuššaannjjee uu ssvvoojjssttvvuu oossuummnnjjiiččeennoogg,, pprriinnuuddnnoo
ddoovvoođđeennjjee aakkoo ssee nnee ooddaazzoovvee nnaa ppoozziivv ((uukkoolliikkoo jjee uu ppoozziivvuu nnaa ttoo bbiioo uuppoozzoorreenn)),, lliiššeennjjee sslloobbooddee,,
ddaakkttiilloosskkooppiirraannjjee,, ffoottooggrraaffiissaannjjee;; mmoogguu ssee zzaa nnjjiimm rraassppiissiivvaattii ppoottrraaggee ii ppooddnnoossiittii zzaahhtteevvii zzaa ppookkrreettaannjjee pprreekkrrššaajjnnoogg
ppoossttuuppkkaa.. IIzzuuzzeettnnoo ssee mmoogguu pprriimmeennjjiivvaattii ssrreeddssttvvaa pprriinnuuddee ii pprreedduuzziimmaattii ddrruuggee mmeerree ii rraaddnnjjee nnaa zzaahhtteevv oovvllaaššććeenniihh
oorrggaannaa ii oorrggaanniizzaacciijjaa,, pprrii ččeemmuu ssee mmoorraajjuu ppooššttoovvaattii ooddrreeddbbee ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii
kkrriivviiččnnoopprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa,, ZZaakkoonniikkaa oo kkrriivviiččnnoomm ppoossttuuppkkuu,, ZZaakkoonnaa oo pprreekkrrššaajjiimmaa,, ZZaakkoonn oo ppoolliicciijjii ii
ddrruuggiihh zzaakkoonnsskkiihh ii ppooddzzaakkoonnsskkiihh aakkaattaa..

MMaalloolleettnniikk ssee mmoožžee ppooddvvrrggnnuuttii ppoolliiggrraaffsskkoomm iissppiittiivvaannjjuu iisskklljjuuččiivvoo uuzz nnjjeeggoovv pprriissttaannaakk ii uuzz ssaaggllaassnnoosstt ii
pprriissuussttvvoo rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa..

UU ooddnnoossuu nnaa mmaalloolleettnniikkaa,, mmoogguu ssee ppooddnneettii ooppeerraattiivvnnee iinnffoorrmmaacciijjee,, uussppoossttaavviittii ooppeerraattiivvnnee kkoonnttrroollee,,
oottvvoorriittii ooppeerraattiivvnnee oobbrraaddee ii pprreedduuzzeettii ddrruuggee mmeerree uu sskkllaadduu ssaa IInnssttrruukkcciijjoomm oo ooppeerraattiivvnnoomm rraadduu ppoolliicciijjee..

1166.. PPoozziivvaannjjee mmaalloolleettnniikkaa uu ssvvoojjssttvvuu ggrraađđaanniinnaa iillii oossuummnnjjiiččeennoogg ii nnjjeeggoovvoo pprriinnuuddnnoo ddoovvoođđeennjjee,, aakkoo ssee
nnee ooddaazzoovvee nnaa ppoozziivv,, mmoogguu vvrrššiittii oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv.. 11 oovvoogg UUppuuttssttvvaa.. IIzzuuzzeettnnoo,, mmeerree ii
rraaddnnjjee pprreemmaa mmaalloolleettnniikkuu,, mmoogguu pprreedduuzzeettii ii ddrruuggaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa ((nneeuunniiffoorrmmiissnnii ppoolliicciijjsskkii sslluužžbbeenniiccii))..

1177.. PPoozziivvaannjjee ssee vvrrššii iisskklljjuuččiivvoo pprreekkoo rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, oossiimm mmaalloolleettnniikkaa kkoojjii ssee nnaallaazzii uu
uussttaannoovvii zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa,, aa kkoojjii ssee ppoozziivvaa pprreekkoo ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa uussttaannoovvee,, uuzz kkoonnssuullttaacciijjuu ii oobbaavveeššttaavvaannjjee
oovvllaaššććeenniihh sslluužžbbeenniihh lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa..

1188.. PPrriikkuupplljjaannjjee oobbaavveešštteennjjaa oodd mmaalloolleettnniikkaa uu ssvvoojjssttvvuu oossuummnnjjiiččeennoogg iillii oošštteeććeennoogg,, uu vveezzii kkrriivviiččnnoogg ddeellaa
zzaa kkoojjee ssee ggoonnjjeennjjee pprreedduuzziimmaa ppoo sslluužžbbeennoojj dduužžnnoossttii,, nnaakkoonn ooddaazziivvaannjjaa nnaa ppoozziivv iizz ttaaččkkee 1166.. ssttaavv 11.. oovvoogg
UUppuuttssttvvaa,, oobbaavvlljjaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa,, oobbaavveezznnoo uu pprriissuussttvvuu rrooddiitteelljjaa iillii uussvvoojjiiooccaa,, aa uukkoolliikkoo jjee mmaalloolleettnniikk
ppoodd ssttaarraatteelljjssttvvoomm,, uu pprriissuussttvvuu ssttaarraaooccaa..

PPrriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa uummeessttoo rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, oobbeezzbbeeddiiććee ssee uu
sslluuččaajjuu kkaaddaa ssuu rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc nneeddoossttuuppnnii..

PPrriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa uummeessttoo rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, oobbeezzbbeeddiiććee ssee ii uu
ssiittuuaacciijjaammaa kkaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, pprroocceennee ddaa pprriissuussttvvoo nnaavveeddeenniihh
ssuubbjjeekkaattaa nniijjee uu sskkllaadduu ssaa nnaajjbboolljjiimm iinntteerreessoomm ddeetteettaa,, uu sslluuččaajjeevviimmaa iizzvvrrššeennjjaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa nnaavveeddeenniihh uu ččllaannuu
115500.. ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii kkrriivviiččnnoo--pprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa nnaa šštteettuu mmaalloolleettnniikkaa,,
kkaaoo ii oonnddaa kkaaddaa bbii nnjjiihhoovvoo pprriissuussttvvoo bbiilloo iirriittiirraajjuuććee zzaa mmaalloolleettnniikkaa,, ii ttiimmee uu vveelliikkoojj mmeerrii uuggrroozziilloo iizzvvrrššeennjjee
ppoolliicciijjsskkoogg zzaaddaattkkaa..

UUkkoolliikkoo,, uu nnaavveeddeenniimm ssiittuuaacciijjaammaa nniijjee mmoogguuććee oobbeezzbbeeddiittii pprriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,,
oobbeezzbbeeddiiććee ssee pprriissuussttvvoo ddrruuggoogg ppoosslloovvnnoo ssppoossoobbnnoogg lliiccaa kkoojjee iimmaa iisskkuussttvvaa uu rraadduu ssaa mmaalloolleettnniicciimmaa ii kkoojjee nniijjee
zzaappoosslleennoo uu ppoolliicciijjii iill ii uummeeššaannoo uu ddooggaađđaajj -- ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa uussttaannoovvee zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa,, ppssiihhoollooggaa,, ppeeddaaggooggaa
šškkoollee kkoojjuu mmaalloolleettnniikk ppoohhaađđaa iillii ddeežžuurrnnoogg vvaassppiittaaččaa iinntteerrnnaattaa..

PPrriikkuupplljjaannjjee oobbaavveešštteennjjaa oodd mmaalloolleettnniikkaa kkoojjii ssee nnaallaazzii uu pprriittvvoorruu,, vvrrššii ssee nnaa oossnnoovvuu ooddoobbrreennjjaa nnaaddlleežžnnoogg
ssuuddiijjee zzaa mmaalloolleettnniikkee,, uu pprriittvvoorrsskkiimm pprroossttoorriijjaammaa,, oobbaavveezznnoo uu pprriissuussttvvuu ssuuddiijjee zzaa mmaalloolleettnniikkee iillii ssuuddiijjee kkooggaa oonn
ooddrreeddii,, kkaaoo ii bbrraanniiooccaa aakkoo ttoo mmaalloolleettnniikk zzaahhtteevvaa..

1199.. KKaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa zzaatteekknnuu uu iizzvvrrššeennjjuu kkrriivviiččnnoogg ddeellaa iillii pprreekkrrššaajjaa ššttiiććeenniikkaa VVaassppiittnnoo--
ppoopprraavvnnoogg ddoommaa uu KKrruuššeevvccuu iillii lliiccee oossuuđđeennoo nnaa kkaazznnuu mmaalloolleettnniiččkkoogg zzaattvvoorraa,, iizz KKaazznneennoo--ppoopprraavvnnoogg zzaavvooddaa uu
VVaalljjeevvuu ((uu vvrreemmee kkoorriiššććeennjjaa ooddssuussttvvaa iillii bbeekkssttvvaa)),, kkaaoo ii mmaalloolleettnniikkaa iillii mmllaađđee ppuunnoolleettnnoo lliiccee kkoojjee bboorraavvii uu uussttaannoovvii
zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa,, mmoogguu ppoossttuuppaattii ssaa nnjjiimm ssaammoo uu vveezzii ččiinnjjeenniiccaa ii ookkoollnnoossttii kkoojjee ssee ooddnnoossee nnaa kkrriivviiččnnoo ddeelloo iillii
pprreekkrrššaajj uu ččiijjeemm jjee iizzvvrrššeennjjuu zzaatteeččeenn,, nnaakkoonn ččeeggaa bbeezz ooddllaaggaannjjaa oobbaavveeššttaavvaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77..
ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, kkoojjaa mmoogguu ddaattii iinnssttrruukkcciijjee oo ddaalljjeemm ppoossttuuppaannjjuu iillii pprreeuuzzeettii pprreeddmmeett nnaa ddaalljjii rraadd..

2200.. PPrree pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa iillii ssaasslluuššaannjjaa,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa uuppoozznnaajjuu mmaalloolleettnniikkaa,, rrooddiitteelljjaa,,
uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoo lliiccee kkoojjee pprriissuussttvvuujjee pprriikkuupplljjaannjjuu oobbaavveešštteennjjaa iillii ssaasslluuššaannjjuu mmaalloolleettnniikkaa uu
ssvvoojjssttvvuu oossuummnnjjiiččeennoogg,, oo rraazzlloozziimmaa pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa iillii ssaasslluuššaannjjaa iillii ddrruuggiihh rraaddnnjjii uu pprreettkkrriivviiččnnoomm
ppoossttuuppkkuu..

LLiicciimmaa iizz ssttaavvaa.. 11 oovvee ttaaččkkee,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa ddaajjuu nnaa uuvviidd ssppiissaakk aaddvvookkaattaa kkoojjii ppoosseedduujjuu
sseerrttiiffiikkaattee oo sstteeččeenniimm ppoosseebbnniimm zznnaannjjiimmaa iizz oobbllaassttii pprraavvaa ddeetteettaa,, pprreessttuuppnniiššttvvaa mmllaaddiihh ii kkrriivviiččnnoo--pprraavvnnoojj zzaaššttiittii
mmaalloolleettnniihh lliiccaa..

OO pprriikkuupplljjeenniimm oobbaavveešštteennjjiimmaa ssaaččiinnjjaavvaa ssee sslluužžbbeennaa bbeelleešškkaa iillii zzaappiissnniikk,, kkoojjee ppoottppiissuujjuu oovvllaaššććeennoo
sslluužžbbeennoo lliiccee,, mmaalloolleettnniikk ii nnjjeeggoovv rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoo lliiccee kkoojjee pprriissuussttvvuujjee pprriikkuupplljjaannjjuu
oobbaavveešštteennjjaa..

2211.. ZZaappiissnniikk oo ssaasslluuššaannjjuu oossuummnnjjiiččeennoogg,, ppoottppiissuujjuu oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee,, mmaalloolleettnniikk ii nnjjeeggoovv rrooddiitteelljj,,
uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoo lliiccee kkoojjee pprriissuussttvvuujjee ssaasslluuššaannjjuu,, bbrraanniillaacc kkoojjii mmoožžee bbiittii ssaammoo aaddvvookkaatt kkoojjii jjee
sstteekkaaoo ppoosseebbnnaa zznnaannjjaa iizz oobbllaassttii pprraavvaa ddeetteettaa,, pprreessttuuppnniiššttvvaa mmllaaddiihh ii kkrriivviiččnnoo--pprraavvnnee zzaaššttiittee mmaalloolleettnniihh lliiccaa ii
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nnaaddlleežžnnii jjaavvnnii ttuužžiillaacc zzaa mmaalloolleettnniikkee aakkoo jjee pprriissuussttvvoovvaaoo ssaasslluuššaannjjuu.. ((UU sslluuččaajjuu ddaa bbrraanniillaacc aannggaažžoovvaann oodd ssttrraannee
rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa nneemmaa ddookkaazz oo sstteeččeenniimm ppoosseebbnniimm zznnaannjjiimmaa iizz oobbllaassttii pprraavvaa ddeetteettaa,, pprreessttuuppnniiššttvvaa
mmllaaddiihh ii kkrriivviiččnnoopprraavvnnee zzaaššttiittee mmaalloolleettnniihh lliiccaa,, oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee ććee oo ttoommee uuppoozzoorriittii rrooddiitteelljjee,, uussvvoojjiiooccaa iillii
ssttaarraaooccaa.. UUkkoolliikkoo rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc oossttaannee pprrii aannggaažžoovvaannoomm aaddvvookkaattuu,, oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee oovvee
ččiinnjjeenniiccee kkoonnssttaattuujjee uu zzaappiissnniikkuu oo ssaasslluuššaannjjuu..))

UUkkoolliikkoo nnaaddlleežžnnii jjaavvnnii ttuužžiillaacc zzaa mmaalloolleettnniikkee nnee pprriissuussttvvuujjee
ssaassaalluuššaannjjuu oossuummnnjjiiččeennoogg mmaalloolleettnniikkaa,, uu zzaappiissnniikkuu ssee oobbaavveezznnoo kkoonnssttaattaattuujjee ddaa jjee oo iissttoomm oobbaavveešštteenn,, ttee mmuu ssee
hhiittnnoo ddoossttaavvlljjaajjuu iizzvveeššttaajj,, kkrriivviiččnnaa pprriijjaavvaa ooddnnoossnnoo iizzvveeššttaajj kkaaoo ddooppuunnaa kkrriivviiččnnee pprriijjaavvee ppooddnneettee pprreemmaa
mmaalloolleettnniikkuu..

OO pprroosslleeđđeennoomm iizzvveeššttaajjuu iillii kkrriivviiččnnoojj pprriijjaavvii,, uu ppiissaannoojj ffoorrmmii,, iissttoovvrreemmeennoo ssee oobbaavveeššttaavvaa ii nnaaddlleežžnnii oorrggaann
ssttaarraatteelljjssttvvaa,, oossiimm zzaa mmaalloolleettnniikkee ii mmllaađđaa ppuunnoolleettnnaa lliiccaa kkoojjii ssuu kkoorriissnniiccii uussttaannoovvaa zzaa ssmmeeššttaajj kkoorriissnniikkaa –– nnpprr..
ZZaavvooddaa zzaa vvaassppiittaannjjee ddeeccee ii oommllaaddiinnee,, ooddnnoossnnoo ssvvaakkee uussttaannoovvee kkoojjaa oobbeezzbbeeđđuujjee ssmmeeššttaajj ii zzaaddoovvoolljjaavvaannjjee
vvaassppiittnniihh,, zzddrraavvssttvveenniihh,, oobbrraazzoovvnniihh,, ssppoorrttsskkiihh ii ddrruuggiihh rraazzvvoojjnniihh ppoottrreebbaa mmaalloolleettnniikkaa uu kkoojjoojj ssee rreeaalliizzuujjee zzaavvooddsskkaa
mmeerraa uuppuuććiivvaannjjaa uu vvaassppiittnnuu uussttaannoovvuu,, ššttiiććeenniikkee VVaassppiittnnoo--ppoopprraavvnnoogg ddoommaa uu KKrruuššeevvccuu iillii lliiccaa oossuuđđeennaa nnaa kkaazznnuu
mmaalloolleettnniiččkkoogg zzaattvvoorraa uu KKaazznneennoo--ppoopprraavvnnoomm zzaavvoodduu uu VVaalljjeevvuu,, ššttoo jjee uu nnaaddlleežžnnoossttii nnaavveeddeenniihh uussttaannoovvaa,,
ooddnnoossnnoo oorrggaannaa zzaa iizzvvrrššeennjjee zzaavvooddsskkiihh ssaannkkcciijjaa..

MMeessnnaa nnaaddlleežžnnoosstt oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa ooddrreeđđuujjee ssee pprreemmaa pprreebbiivvaalliiššttuu rrooddiitteelljjaa,, uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, aa
uukkoolliikkoo rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc nniissuu ppoozznnaattii,, nnaaddlleežžaann jjee oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa ppoo mmeessttuu pprroonnaallaasskkaa
mmaalloolleettnniikkaa..

2222.. UU sslluuččaajjuu ppoossttoojjaannjjaa oossnnoovvaa ssuummnnjjee ddaa jjee oodd ssttrraannee ppuunnoolleettnnoogg lliiccaa iizzvvrrššeennoo nneekkoo oodd kkrriivviiččnniihh ddeellaa
nnaavveeddeenniihh uu ččllaannuu 115500.. ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii kkrriivviiččnnoopprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa,, nnaa
šštteettuu mmaalloolleettnniikkaa,, bbeezz ooddllaaggaannjjaa ssee oobbaavveeššttaavvaa nnaaddlleežžnnii oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa,, kkoojjii ooddrreeđđuujjee nnaaččiinn pprriivvrreemmeennoogg
zzbbrriinnjjaavvaannjjaa mmaalloolleettnniikkaa kkoodd lliiccaa iillii uussttaannoovvee ii oobbeezzbbeeđđuujjee pprriissuussttvvoo lliiccaa uu ttookkuu pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa..

AAkkoo ssee nnee oobbeezzbbeeddii pprriissuussttvvoo ssttrruuččnnoogg lliiccaa oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,, mmaalloolleettnniikk ssee ssmmeeššttaa uu nnaajjbblliižžuu
pprriihhvvaattnnuu ssttaanniiccuu..

UUkkoolliikkoo jjee mmaalloolleettnniikk žžrrttvvaa ttrrggoovviinnee lljjuuddiimmaa ii kkrriivviiččnniihh ddeellaa ssaa eelleemmeennttiimmaa eekkssppllooaattaacciijjee lljjuuddii,, bbeezz
ooddllaaggaannjjaa ssee oobbaavveeššttaavvaa SSlluužžbbaa zzaa kkoooorrddiinnaacciijjuu zzaaššttiittee žžrrttaavvaa ttrrggoovviinnee lljjuuddiimmaa,, rraaddii oobbeezzbbeeđđiivvaannjjaa aaddeekkvvaattnnee
ppoommooććii ii zzaaššttiittee..

SSaa ppuunnoolleettnniimm lliicceemm,, uu ssvvoojjssttvvuu oossuummnnjjiiččeennoogg,, nnaakkoonn iizzvvrrššeennjjaa nneekkoogg oodd kkrriivviiččnniihh ddeellaa iizz ssttaavvaa 11.. oovvee
ttaaččkkee,, ppoossttuuppaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa nnaaddlleežžnniihh lliinniijjaa rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee ooppšštteegg kkrriimmiinnaallaa uu sseeddiiššttuu
oorrggaanniizzaacciioonniihh jjeeddiinniiccaa..

SSaa mmaalloolleettnniikkoomm uu ssvvoojjssttvvuu oošštteeććeennoogg,, nnaakkoonn iizzvvrrššeennjjaa nneekkoogg oodd kkrriivviiččnniihh ddeelloomm iizz ssttaavvaa 11.. oovvee ttaaččkkee,,
ppoossttuuppaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, uu ssaarraaddnnjjii ssaa ssttrruuččnniimm lliicceemm oorrggaannaa
ssttaarraatteelljjssttvvaa..

2233.. KKaaddaa mmaalloolleettnniikk ppoobbeeggnnee oodd kkuuććee iillii iizz uussttaannoovvee ččiijjii jjee kkoorriissnniikk,, nneeoopphhooddnnoo jjee,, uu cciilljjuu oottkkllaannjjaannjjaa
ssuummnnjjee oo eevveennttuuaallnnoomm zzlloossttaavvlljjaannjjuu ii zzaanneemmaarriivvaannjjuu,, ooddmmaahh kkoonnssuullttoovvaattii nnaaddlleežžnnii oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa ii uu
zzaavviissnnoossttii oodd kkoonnkkrreettnnoogg sslluuččaajjaa,, uu ssaarraaddnnjjii ssaa ssttrruuččnniimm lliicceemm oorrggaannaa ssttaarraatteelljjssttvvaa,, oobbaavviittii rraazzggoovvoorr uu cciilljjuu
uuttvvrrđđiivvaannjjaa rraazzllooggaa bbeekkssttvvaa..

2244.. KKrriivviiččnnuu pprriijjaavvuu ii ddrruuggaa ppiissmmeennaa pprreemmaa mmaalloolleettnniikkuu ppooddnnoossee oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa..

DDoossttaavvlljjaannjjee ssppiissaa iizz ssttaavvaa 11.. oovvee ttaaččkkee nnaaddlleežžnnoomm jjaavvnnoomm ttuužžiiooccuu zzaa mmaalloolleettnniikkee vvrrššii ssee pprreekkoo
nnaaddlleežžnnee lliinniijjee rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee mmaalloolleettnniiččkkee ddeelliinnkkvveenncciijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee,, kkoojjoojj ssee ddoossttaavvlljjaajjuu
ddvvaa pprriimmeerrkkaa kkrriivviiččnnee pprriijjaavvee,, ooddnnoossnnoo iizzvveeššttaajjaa,, ii ttoo jjeeddaann ssaa pprriilloozziimmaa zzaa jjaavvnnoogg ttuužžiiooccaa zzaa mmaalloolleettnniikkee,, aa ddrruuggii
bbeezz pprriillooggaa oossttaajjee rraaddii uuppoozznnaavvaannjjaa uu oorrggaanniizzaacciioonnoojj jjeeddiinniiccii.. OOssttaallii pprriimmeerrccii ssee ddoossttaavvlljjaajjuu oorrggaanniizzaacciioonnoojj jjeeddiinniiccii
nnaaddlleežžnnoojj zzaa ppoosslloovvee aannaalliittiikkee ii eevviiddeenncciijjaa..

2255.. ZZaahhtteevv zzaa ppookkrreettaannjjee pprreekkrrššaajjnnoogg ppoossttuuppkkaa pprreemmaa mmaalloolleettnniikkuu ppooddnnoossee,, nnaaddlleežžnnoomm ssuudduu zzaa
pprreekkrrššaajjee uu rreeddoovvnnoomm ppoossttuuppkkuu,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee,, nnaaddlleežžnnaa zzaa ppoossttuuppaannjjee uu
pprreeddmmeettiimmaa pprreekkrrššaajjaa..

KKooppiijjaa zzaahhtteevvaa zzaa ppookkrreettnnjjee pprreekkrrššaajjnnoogg ppoossttuuppkkaa pprreemmaa mmaalloolleettnniikkuu ddoossttaavvlljjaa ssee nnaaddlleežžnnoojj lliinniijjii rraaddaa zzaa
ssuuzzbbiijjaannjjee mmaalloolleettnniiččkkee ddeelliinnkkvveenncciijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee,, rraaddii oobbaavveeššttaavvaannjjaa nnaaddlleežžnnoogg oorrggaannaa
ssttaarraatteelljjssttvvaa..

2266.. OO ppooddnneettoojj kkrriivviiččnnoojj pprriijjaavvii,, ooddnnoossnnoo iizzvveeššttaajjuu ii ddrruuggiimm ppiissmmeenniimmaa,, kkaaoo ii zzaahhtteevvuu zzaa ppookkrreettaannjjee
pprreekkrrššaajjnnoogg ppoossttuuppkkaa,, oossiimm zzaa pprreekkrrššaajjee iizz oobbllaassttii bbeezzbbeeddnnoossttii jjaavvnnoogg ssaaoobbrraaććaajjaa,, oobbaavveeššttaavvaa ssee,, uu ppiissaannoojj
ffoorrmmii,, nnaaddlleežžnnii oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa..

IIzzuuzzeettnnoo,, oo zzaahhtteevvuu zzaa ppookkrreettaannjjee pprreekkrrššaajjnnoogg ppoossttuuppkkaa iizz oobbllaassttii bbeezzbbeeddnnoossttii jjaavvnnoogg ssaaoobbrraaććaajjaa,, kkaaddaa
jjee mmaalloolleettnniikk zzaatteeččeenn ddaa uupprraavvlljjaa mmoottoorrnniimm vvoozziilloomm ppoodd ddeejjssttvvoomm aallkkoohhoollaa,, ttaakkoođđee uu ppiissaannoojj ffoorrmmii oobbaavveeššttaavvaa ssee
nnaaddlleežžnnii oorrggaann ssttaarraatteelljjssttvvaa..
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2277.. OO mmeerrii lliiššeennjjaa sslloobbooddee pprreemmaa mmaalloolleettnniikkuu ooddmmaahh ssee uussmmeennoo oobbaavveeššttaavvaajjuu nnaaddlleežžnnii jjaavvnnii ttuužžiillaacc zzaa
mmaalloolleettnniikkee ii ssuuddiijjaa zzaa mmaalloolleettnniikkee,, rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc,, ooddnnoossnnoo oovvllaaššććeennoo sslluužžbbeennoo lliiccee nnaaddlleežžnnee lliinniijjee
rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee mmaalloolleettnniiččkkee ddeelliinnkkvveenncciijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee..

OOssuummnnjjiiččeennii mmaalloolleettnniikk,, nnaakkoonn lliiššeennjjaa sslloobbooddee,, ooddmmaahh ssee uuppoozznnaajjee ssaa rraazzllooggoomm lliiššeennjjaa sslloobbooddee ii
ppoouuččaavvaa oo ssvvoojjiimm pprraavviimmaa uu pprreettkkrriivviiččnnoomm ppoossttuuppkkuu,, uu sskkllaadduu ssaa ooddrreeddbbaammaa ZZaakkoonniikkaa oo kkrriivviiččnnoomm ppoossttuuppkkuu ii
ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii kkrriivviiččnnoopprraavvnnoojj zzaaššttiittii mmaalloolleettnniihh lliiccaa..

NNaakkoonn pprriivvoođđeennjjaa oossuummnnjjiiččeennoogg mmaalloolleettnniikkaa nnaaddlleežžnnoomm ssuuddiijjii zzaa mmaalloolleettnniikkee,, uu cciilljjuu iinnffoorrmmiissaannjjaa ii
eevviiddeennttiirraannjjaa,, nnaaddlleežžnnoojj lliinniijjii rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee mmaalloolleettnniiččkkee ddeelliinnkkvveenncciijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee,,
rreeddoovvnnoomm ppooššttoomm,, uuzz pprroopprraattnnii aakktt ddoossttaavvlljjaajjuu ssee kkooppiijjee ssppiissaa kkoojjee ssuu pprreeddaattee ssuuddiijjii ii jjaavvnnoomm ttuužžiiooccuu zzaa
mmaalloolleettnniikkee pprriilliikkoomm pprriivvoođđeennjjaa iissttoogg ((kkrriivviiččnnaa pprriijjaavvaa iillii iizzvveeššttaajj kkaaoo ddooppuunnaa kkrriivviiččnnee pprriijjaavvee ppooddnneettee pprroottiivv
nneeppoozznnaattoogg uuččiinniiooccaa kkrriivviiččnnoogg ddeellaa,, iizzvveeššttaajj oo lliiššeennjjuu sslloobbooddee ii pprriivvoođđeennjjuu kkoojjii mmoorraa bbiittii ppoottppiissaannaa oodd ssttrraannee
ssuuddiijjee zzaa mmaalloolleettnniikkee kkoommee jjee ddoovveeddeenn mmaalloolleettnniikk ))..

2288.. KKaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa kkoodd mmaalloolleettnniikkaa pprroonnaađđuu pprreeddmmeettee zzaa kkoojjee ssee ssuummnnjjaa ddaa ssuu ooppoojjnnee
ddrrooggee iillii ddrruuggee ppssiihhooaakkttiivvnnee ssuuppssttaannccee,, pprriivvrreemmeennoo iihh oodduuzziimmaajjuu,, oo ččeemmuu iizzddaajjuu ppoottvvrrdduu kkoojjuu ppoottppiissuujjuu oovvllaaššććeennoo
sslluužžbbeennoo lliiccee,, mmaalloolleettnniikk ii rrooddiitteelljj,, uussvvoojjiillaacc iillii ssttaarraallaacc,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoo lliiccee kkoojjee pprriissuussttvvuujjee pprriikkuupplljjaannjjuu
oobbaavveešštteennjjaa..

NNaakkoonn pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjeennjjaa,, oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa ssaaččiinnjjaavvaajjuu sslluužžbbeennuu bbeelleešškkuu iillii zzaappiissnniikk ii oo
ttoommee oobbaavveeššttaavvaajjuu nnaaddlleežžnnuu lliinniijjuu rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee nnaarrkkoommaanniijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee.. OOvvllaaššććeennaa
sslluužžbbeennaa lliiccaa kkoojjaa oobbaavvlljjaajjuu ppoosslloovvee ssuuzzbbiijjaannjjaa nnaarrkkoommaanniijjee,, uukkoolliikkoo pprroocceennee ddaa jjee pprreeddmmeett uu nnjjiihhoovvoojj nnaaddlleežžnnoossttii,,
iissttii pprreeuuzziimmaajjuu nnaa ddaalljjii rraadd uuzz uuččeeššććee oovvllaaššććeenniihh sslluužžbbeenniihh lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa..

KKaaddaa ssee pprreeppoozznnaa ddaa jjee mmaalloolleettnniikk uu aallkkoohhoolliissaannoomm ssttaannjjuu,, iillii uu aappssttiinneenncciijjaallnnoojj kkrriizzii,, ooddnnoossnnoo kkaaddaa ssee
pprriilliikkoomm ssppoolljjnnjjeegg pprreegglleeddaa kkoonnssttaattuujjuu zzddrraavvssttvveennee pprroommeennee iillii tteelleessnnee ppoovvrreeddee,, iillii kkaaddaa mmaalloolleettnniikk zzaattrraažžii
mmeeddiicciinnsskkuu ppoommooćć,, nneeoopphhooddnnoo jjee ooddmmaahh oobbaavveessttiittii sslluužžbbuu hhiittnnee ppoommooććii iillii uu nnaajjbblliižžoojj zzddrraavvssttvveennoojj uussttaannoovvii
zzaattrraažžiittii ssttrruuččnnuu lleekkaarrsskkuu ppoommooćć,, kkaaoo ii iizzvveeššttaajj kkoojjii ssaaddrržžii nnaallaazz ii mmiiššlljjeennjjee lleekkaarraa..

NNaakkoonn pprriikkuupplljjaannjjaa oobbaavveešštteennjjaa,, rrooddiitteelljjuu,, uussvvoojjiiooccuu iillii ssttaarraaooccuu,, ooddnnoossnnoo ddrruuggoomm lliiccuu iizz ssttaavvaa 11.. oovvee
ttaaččkkee,, mmoožžee ssee pprreeddooččiittii ddaa ppoottrreebbnnee llaabboorraattoorriijjsskkee aannaalliizzee,, kkoojjiimmaa jjee mmoogguuććee uuttvvrrddiittii pprriissuussttvvoo ppssiihhooaakkttiivvnniihh
ssuuppssttaannccii uu uurriinnuu ii kkrrvvii mmaalloolleettnniikkaa,, mmoogguu iizzvvrrššiittii uu ooddggoovvaarraajjuuććiimm zzddrraavvssttvveenniimm uussttaannoovvaammaa iizz ttaaččkkee 1144.. ssttaavv 44..
oovvoogg UUppuuttssttvvaa ii,, uu zzaavviissnnoossii oodd kkoonnkkrreettnnoogg sslluuččaajjaa,, uu cciilljjuu ddaalljjeegg rreeššaavvaannjjaa pprroobblleemmaa,, pprreeddooččaavvaa iimm ssee ddaa ssee
mmoogguu oobbrraattiittii nnaaddlleežžnnoomm oorrggaannuu ssttaarraatteelljjssttvvaa iillii ssaavveettoovvaalliiššttuu uu ooddggoovvaarraajjuuććoojj zzddrraavvssttvveennoojj uussttaannoovvii..

2299.. KKaaddaa mmaalloolleettnniikk uuččiinnii kkrriivviiččnnoo ddeelloo ssaa eelleemmeennttiimmaa nnaassiilljjaa,, pprreeddmmeett pprreeuuzziimmaajjuu nnaa ddaalljjii rraadd oovvllaaššććeennaa
sslluužžbbeennaa lliiccaa nnaaddlleežžnniihh lliinniijjaa rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee ooppšštteegg kkrriimmiinnaallaa uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonniihh jjeeddiinniiccaa,, uuzz uuččeeššććee
oovvllaaššććeenniihh sslluužžbbeenniihh lliiccaa iizz ttaaččkkee 77 ssttaavvaa 11 oovvoogg UUppuuttssttvvaa..

IIVV.. PPoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa mmaalloolleettnnoomm lliiccuu ssaa ssttaattuussoomm ssttrraannoogg ddrržžaavvlljjaanniinnaa

3300.. KKaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa uuttvvrrddee ddaa jjee mmaalloolleettnnoo lliiccee kkaaoo ssttrraannii ddrržžaavvlljjaanniinn oošštteeććeennoo kkrriivviiččnniimm
ddeelloomm,, ooddnnoossnnoo pprreekkrrššaajjeemm iillii jjee uuččiinniillaacc nnaavveeddeenniihh ddeelliikkaattaa,, dduužžnnaa ssuu ddaa ooddmmaahh oobbaavveessttee oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa
lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv.. 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, kkoojjaa ddaalljjee oobbaavveeššttaavvaajjuu oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa nnaaddlleežžnnaa zzaa ppoosslloovvee
ssttrraannaaccaa uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee..

UU kkrriivviiččnniimm ii pprreekkrrššaajjnniimm pprreeddmmeettiimmaa kkoojjii ssee ooddnnoossee nnaa ddeeccuu ii mmaalloolleettnniikkee;; ssttrraannee ddrržžaavvlljjaannee,, ppoossttuuppaakk
ssee sspprroovvooddii uu ssaarraaddnnjjii ssaa nnaaddlleežžnnoomm oorrggaanniizzaacciioonnoomm jjeeddiinniiccoomm zzaa ppoosslloovvee ssttrraannaaccaa,, kkoojjaa jjee iisskklljjuuččiivvoo nnaaddlleežžnnaa
zzaa pprriivvrreemmeennoo zzbbrriinnjjaavvaannjjee ii ssmmeeššttaajj lliiccaa iizz oovvee ttaaččkkee..

VV.. PPoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa mmaalloolleettnnoomm iillii mmllaađđeemm ppuunnoolleettnnoomm lliiccuu oommeetteenniimm uu ppssiihhoo--
ffiizziiččkkoomm rraazzvvoojjuu

3311.. KKaaddaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa uuttvvrrddee ddaa jjee mmaalloolleettnnoo lliiccee iillii mmllaađđee ppuunnoolleettnnoo lliiccee oommeetteennoo uu
ppssiihhooffiizziiččkkoomm rraazzvvoojjuu iillii ssaa ppssiihhiiččkkiimm ppoorreemmeeććaajjiimmaa,, oošštteeććeennoo kkrriivviiččnniimm ddeelloomm ooddnnoossnnoo pprreekkrrššaajjeemm iillii jjee uuččiinniillaacc
nnaavveeddeenniihh ddeelliikkaattaa,, dduužžnnaa ssuu ddaa ooddmmaahh oobbaavveessttee oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa iizz ttaaččkkee 77.. ssttaavv.. 11.. oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, kkoojjaa
pprreedduuzziimmaajjuu ddaalljjii rraadd ppoo pprreeddmmeettuu uu sskkllaadduu ssaa ooddrreeddbbaammaa oovvoogg UUppuuttssttvvaa,, oobbaavveezznnoo uu pprriissuussttvvuu rrooddiitteelljjaa,,
uussvvoojjiiooccaa iillii ssttaarraaooccaa,, aa ppoo mmoogguuććnnoossttii ii ssttrruuččnnoogg lliiccaa iizz ppoosseebbnniihh uussttaannoovvaa zzaa lleeččeennjjee ii oossppoossoobblljjaavvaannjjee oovviihh lliiccaa..
AAkkoo jjee mmaalloolleettnnoo iillii mmllaađđee ppuunnoolleettnnoo lliiccee ssmmeešštteennoo uu ttaakkvvuu uussttaannoovvuu,, ttoo ppooddrraazzuummeevvaa oobbaavveezznnoo aannggaažžoovvaannjjee
ooddggoovvoorrnnoogg lliiccaa kkoommee jjee ppoovveerreennoo..

VVII.. PPoossttuuppaannjjee ppoolliicciijjsskkiihh sslluužžbbeenniikkaa pprreemmaa
mmllaađđeemm ppuunnoolleettnnoomm lliiccuu
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3322.. PPoossttuuppaakk pprreemmaa mmllaađđeemm ppuunnoolleettnnoomm lliiccuu sspprroovvooddee ssvvaa oovvllaaššććeennaa sslluužžbbeennaa lliiccaa uu sskkllaadduu ssaa
ooddrreeddbbaammaa ZZaakkoonniikkaa oo kkrriivviiččnnoomm ppoossttuuppkkuu,, ZZaakkoonnaa oo mmaalloolleettnniimm uuččiinniioocciimmaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa ii kkrriivviiččnnoopprraavvnnoojj zzaaššttiittii
mmaalloolleettnniihh lliiccaa,, ZZaakkoonnaa oo pprreekkrrššaajjiimmaa,, ZZaakkoonnaa oo ppoolliicciijjii ii ddrruuggiihh zzaakkoonnsskkiihh ii ppooddzzaakkoonnsskkiihh aakkaattaa,, oossiimm uu oonniimm
ssiittuuaacciijjaammaa ppoosseebbnnoo uuttvvrrđđeenniimm oovviimm UUppuuttssttvvoomm.. (( uu ttaačč.. 1199,, 2211.. ii 3311.. ))..

VVIIII.. VVoođđeennjjee ppooddaattaakkaa oo mmaalloolleettnnoomm ii
mmllaađđeemm ppuunnoolleettnnoomm lliiccuu

3333.. PPooddaaccii oo mmaalloolleettnnoomm ii mmllaađđeemm ppuunnoolleettnnoomm lliiccuu kkoojjee ssee ppoojjaavvlljjuujjee uu ssvvoojjssttvvuu uuččiinniiooccaa kkrriivviiččnniihh ddeellaa,,
ooddnnoossnnoo pprreekkrrššaajjaa iillii uu ssvvoojjssttvvuu oošštteeććeennoogg nnaavveeddeenniimm ddeelliikkttiimmaa,, vvooddee ssee uu nnaaddlleežžnnoojj lliinniijjii rraaddaa zzaa ssuuzzbbiijjaannjjee
mmaalloolleettnniiččkkee ddeelliinnkkvveenncciijjee uu sseeddiiššttuu oorrggaanniizzaacciioonnee jjeeddiinniiccee ooddvvoojjeennoo oodd ppooddaattaakkaa oo ddrruuggiimm lliicciimmaa..

VVIIIIII.. SSttuuppaannjjee nnaa ssnnaagguu ii sspprroovvoođđeennjjee uuppuuttssttvvaa

3344.. OOvvoo UUppuuttssttvvoo ssttuuppaa nnaa ssnnaagguu ddaannoomm ddoonnooššeennjjaa,, aa zzaa nnjjeeggoovvoo sspprroovvoođđeennjjee nnaaddlleežžnnaa jjee UUpprraavvaa
kkrriimmiinnaalliissttiiččkkee ppoolliicciijjee uu sseeddiiššttuu MMiinniissttaarrssttvvaa..

IIXX.. ZZaavvrrššnnaa ooddrreeddbbaa

3355.. DDaannoomm ssttuuppaannjjaa nnaa ssnnaagguu oovvoogg UUppuuttssttvvaa pprreessttaajjee ddaa vvaažžii UUppuuttssttvvoo oo ppoossttuuppaannjjuu pprriippaaddnniikkaa ppoolliicciijjee
ssaa ddeeccoomm ii mmaalloolleettnniimm lliicciimmaa 0011 bbrroojj 55885588//0055 oodd 0077.. jjuunnaa 22000055.. ggooddiinnee..

0011 bbrroojj ____44889988//0066__________________________
UU BBeeooggrraadduu,, 0011.. mmaajjaa 22000066.. ggooddiinnee MMIINNIISSTTAARR

DDrraaggaann JJooččiićć


