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На основу члана 84. Статута града
Лознице („Службени лист града Лознице”,
број 19/08 и 6/13), члана 25. Одлуке о градској
управи („Службени лист града Лозница”,
број 19/16 и 25/16) и Упутства о поступку са
нађеним стварима („Службени лист ФНРЈ“,
број 93/49), начелник Градске управе града
Лозницe, дана 3. јула 2017. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ СА НАЂЕНИМ
СТВАРИМА

може сазнати, или да пријави налазак и
преда нађену ствар Одељењу за рад органа
града, информационе и заједничке послове
Градске управе града Лознице (у даљем
тексту: Одељење).
У хитним случајевима нађена ствар
се може предати МУП-у Лозница, који ћe
нађене ствари предати Одељењу уз записник
који садржи следеће податке: место и време
наласка ствари, прецизан опис нађене
ствари, лични подаци налазача (адреса, број
телефона), као и његов евентуални захтев за
награду.
Члан 4.

Члан 1.
Правилником о поступку са нађеним
стварима регулише се начин поступања са
стварима нађеним на јавним или јавности
приступачним местима (у даљем тексту:
нађене ствари).
Члан 2.
Као нађене ствари у смислу о овог
Правилника сматраће се ствари или предмети
које су њихови власници изгубили или
заборавили на јавним или јавности
приступачним местима.
Члан 3.
Лице које нађе изгубљену ствар
дужно је да одмах, а најдаље у року од 24
часа, да извести лице које је ствар изгубило
или заборавило, ако се на основу знакова са
ствари или из других околности за њега

Службено лице које прими нађену
ствар, дужно је да о томе сачини записник
и изда налазачу потврду о пријему нађене
ствари.
У записник се уноси место и време
наласка ствари, прецизан опис нађене
ствари, лични подаци налазача (адреса, број
телефона), као и његов евентуални захтев за
награду.
Пријава о наласку ствари саставља се
у два примерка, од којих се један примерак
са нађеним предметом одлаже у депо а други
примерак се одлаже у архиву.
Члан 5.
На огласној табли Градске управе града
Лознице ћe се изложити списак свих нађених
ствари на увид грађанима и позвати власнике
да иx y одређеном року подигну.
По процени Комисије за процену и
поступак са нађеним стварима Одељење
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ћe повремено објављивати списак нађених
ствари у штампаним медијима. Трошак
за оглас пада на терет власника нађених
ствари.
Члан 6.
Одељење може нађену ствар издати
(предати) лицу које несумњивим и јасним
доказима и знацима покаже да је власник
или овлашћени потражилац нађене ствари.
Власник или овлашћени потражилац нађене
ствари је дужан да накнади трошкове и
издатке учињене ради чувања и одржавања
нађене ствари, као и награду налазачу у
висини од 15% од вредности нађене ствари.
Ако постоји оправдана сумња о
власништву нађене ствари, нарочито у
случају када више лица тражи да им се
иста ствар преда, Одељење може условити
издавање ствари претходним обезбеђењем
(личним јемством грађана, полагањем
одређеног износа новца и сл.). У случају да
Одељење не може да реши питање својине
више појављених власника, исте ћe упутити
да питање власништва реше судским путем.
Члан 7.
Нађене ствари подложне брзом
кварењу, ствари чије је чување и одржавање
скопчано са несразмерним издацима и
трошковима, као и оне чији се власник не
јави у року од годину дана од дана предаје
ствари Одељењу, поступиће се у складу са
Упутством о поступку са нађеним стварима.
Члан 8.
Ако се лице које је ствар изгубило,
са несумњивим доказима о власништву,
јави у року од годину дана, рачунајући од
дана објављивања наласка, ствар или новац
добијен њеном продајом ћe му се предати по
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наплати, односно одбитку трошкова чувања,
објављивања и продаје, као и по наплати,
односно одбитку награде налазачу.
Члан 9.
Продаја нађених ствари врши се
путем јавне продаје.
Начелник Градске управе доноси акт
којим се покреће поступак јавне продаје и
решење о именовању Комисије за процену и
поступак са нађеним стварима .
Задатак Комисије је да изврши
процену нађених ствари, огласи у
средствима информисања јавну продају
нађених ствари и изврши продају истих.
Процена се врши на основу тржишне цене
такве ствари у месту пописа. Комисија може
одлучити да се процена изврши на основу
писмене или усмене информације добијене
од одговарајућих организација, институција,
правних, односно физичких лица или
предузетника.
О попису и процени нађених ствари
саставља се записник.
Члан 10.
Новац добијен јавном продајом
нађених ствари, као и нађени готови новац
чији се власник не буде могао пронаћи
уплаћују се на уплатни рачун јавних прихода
буџета града Лознице.
Члан 11.
Ствари које се не буду могле продати, и
ствари мале вредности по процени Комисије,
расходоваће се.
Члан 12.
Спорови настали у вези са применом
овог Правилника расправиће се код
надлежног суда.
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Члан 13.
Нађене ствари које се на дан ступања
на снагу овог Правилника буду затекле код
Полицијске управе Лозница предаће се уз
записник Одељењу, на даљи поступак.
Члан 14.
О извршењу овог Правилника стара се
Одељење за рад органа града, информационе
и заједничке послове Градске управе града
Лознице.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу у
року од осам дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Лознице».
Број: 110-2/2017-III1
Датум: 3. јул 2017. године
Лозница
НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Милојка Смиљанић, дипл. правник, с.р.
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На основу члана 69. Пословника
Скупштине града Лознице („Сл. лист града
Лознице“, бр. 16/08) даје се

ИСПРАВКА
„Службеног листа града Лознице“,
број 8/17

У „Службеном листу града Лознице“,
број 8/17, на страни 26., у делу: „садржај“,
тачка 15. исправља се и гласи:
„15. САГЛАСНОСТ
МИНИСТАРСТВА
ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ
И
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ СКУПШТИНИ ГРАДА
ЛОЗНИЦЕ НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА
И РЕЈОНА НА ПОДРУЧЈУ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ.........................................................173“
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Дејан Марковић, дипл. правник, с.р.
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