
fundamt.gv.at
изгубљено · заборављено · нађено

од понедељка до петка
од 08.00 до 13.00 часова
тел. +43 512 5360 1010/ -1011/ -1012
Fallmerayerstraße 2, 6020 Innsbruck
www.innsbruck.gv.at

КО ЈЕ НАДЛЕЖАН ЗА НАЂЕНЕ СТВАРИ?

У градској управи Инсбрука надлежна је Служба за 
грађане и односе са јавношћу, Реферада службе за 
грађане и Канцеларија за изгубљене ствари. Задатак 
тих органа је да нађене предмете (изгубљене или 

заборављене ствари) који су пронађени на њиховом 
локалном подручју дејствовања (општина Инсбрук), 
преузму, сачувају и установе ко је њихов власник. Нађени 
предмети се уручују или власнику или, кад истекну сви 
рокови, њиховом налазачу.

НАЋИ ЋЕТЕ НАС ОВДЕ:
Fallmerayerstraße 2, 6020 Innsbruck (Инсбрук)
тел. +43 512 5360 1010/-1012
е-пошта: post.fundservice@innsbruck.gv.at

СрпскиОд свакодневних предмета 
као што су наочаре, кључеви, 
мобилни телефони, кишобрани, 
преко накита у музичких 
инструмената све до протеза или 
чак инвалидских колица: Градска 
сужба за изгубљене и пронађене 
предмете у улици Fallmerayerstra-
ße 2 већ је 15 година прва адреса 
и централно  место за враћене 

изгубљене предмете, као и предмете свих врста за које се 
веровало да су изгубљени, али су нађени. 
Срећом за cве грађане и грађанке, Инсбрук је град 
поштених налазача: У 2017. години достављено је око 7300 
нађених предмета - насупрот тому приспело је само око 
3000 пријава изгубљенх ствари. Без обзира на то колико 
би нађени предмети могли да буду посебни или драгоцени: 
Запослени у служби изгубљено-нађено активно учествују 
у потрази за власницима изгубљених драгоцености и 
израђују извештаје о изгубљеним предметима. Осећај 
великог олакшања приликом враћања предмета као и 
захвалнсот грађана велика је ствар! 

Георг Вили
Градоначелник покрајинског главног града Инсбрука

Забине Крис-Тунер
(Sabine Kröß-Tunner)
тел. +43 512 5360 1001
референткиња

Хервиг Калтенхаузер
(Herwig Kaltenhauser)
тел. +43 512 5360 1010

Даниела Цонта
(Daniela Zonta)
тел. +43 512 5360 1011

Ингрид Морианц
(Ingrid Morianz)
тел. +43 512 5360 1012
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С ПОШТЕЊЕМ СЕ ДАЛЕКО СТИЖЕ
Налазач изгубљене или заборављене ствари је обавезан да 
одмах покаже и преда нађену ствар надлежним органима 
и даде све важне информације о околностима које су 
релевантне за утврђивање власника дотичне ствари.

Та обавеза не важи за налазача ако је он предао нађен 
предмет власнику пре пријаве Служби за изгубљене ствари, 
или ако вредност нађеног предмета не износи више од 10 
евра  - осим ако је очигледно да је повраћај нађеног предмета 
од великог значаја за власника.

КОЛИКА ЈЕ НАГРАДА ЗА НАЛАЗАЧА?
Налазач има право да од власника изгубљеног предмета 
добије награду:

• у случају изгубљених ствари награда налазачу износи 
10 % вредности предмета до 2000,– евра

• у случају заборављених ствари награда налазачу износи 
5 % вредности предмета до 2000,– евра 

• у случају изгубљених ствари вредности преко 2000,- 
евра награда налазачу износи 5% вредности 

• у случају заборављених ствари вредности преко 2000,– 
евра награда налазачу износи 2,5 % вредности 

У случају откривеног блага, налазач и власник земљишта 
имају право на половину вредности. 

ШТА СУ ИЗГУБЉЕНЕ ИЛИ ЗАБОРАВЉЕНЕ 
СТВАРИ?
Гледано с правног аспекта, органи за изгубљене ствари 
нису надлежни само за изгубљене, већ и заборављене 
ствари. Покретни предмети сматрају се „изгубљенима“ 
ако су против власникове воље нестали из његовог 
власништва и нису доспели под утицај 
неког другог (нпр. новчаник изгубљен 
на улици). Покретни 
предмети сматрају се  
„заборављенима“ ако 
су против власникове 
воље нестали из 
његовог власништва, 
али су ипак остали на 
месту које се налази 
под надзором неког 
другог лица (нпр. 
ташна нестала у 
хотелу).

ДА НЕ БУДЕТЕ ИЗГУБЉЕНИ ...

ПРИЈАВЕ ИЗГУБЉЕНИХ СТВАРИ И ПРЕДАЈА 
НАЂЕНИХ СТВАРИ:
Fallmerayerstraße 2 (приземље)
6020 Innsbruck (Инсбрук)
Од понедељка до петка, од 08.00 до 13.00 часова

Bürgerservice (Служба за грађане),
Maria-Theresien-Straße 18
Од понедељка до четвртка, од 13.00 до 17.30 часова

Све предате нађене предмете наћи ћете на:
fundamt.gv.at

Власници изгубљених ствари могу назвати и пријавити свој 
губитак на број телефона 0900 600 200 (обавеза плаћања 
накнаде макс. € 1,36/мин.). Овај позивни центар такође 
преузима истраживање за влансика изгубљеног предмета.

КО ИЗДАЈЕ ПРИЈАВУ ИЗГУБЉЕНОГ ПРЕДМЕТА?
Градска канцеларија за изгубљене ствари издаје потврду о 
пријави изгубљеног предмета. Пријаву изгубљеног предмета, 
која треба послужити као заменски документ, може примити 
само полиција. То се на пример односи на возачку дозволу, 
саобраћајну дозволу, регистрационе тавлице и документе о 
оружју.

www.innsbruck.gv.at


