Висока техничка школа струковних студија - Ниш

На основу члана 4. Статута Високе техничке школе стуковних студија у Нишу (31.3.2008.,
27.2.2009., 30.9.2009., 20.1.2012., 30.12.2013., 1.12.2014. и 29.12.2014. године),
директор Високе техничке школе струковних студија у Нишу доноси

ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ СА НАЂЕНИМ СТВАРИМА У ПРОСТОРИЈАМА ВТШ НИШ
Члан 1.
Правилником о поступку са нађеним стварима регулише се на који начин се
поступа са стварима нађеним у згради и дворишту Високе техничке школе струковних
студија (у даљем тексту: Школа).
Члан 2.
Нађене ствари сматрају се оне које су њихови власници изгубили.
Члан 3.
Ствар нађена у згради Високе техничке школе стурковних студија или дворишту
Школе предаје се:
- познатом власнику нађене ствар,
- Служби за одржавање хигијене у Школи.
Члан 4.
Служба за одржавање хигијене је у обавези да нађену ствар прими, а на захтев
налазача руководилац Службе за одржавање хигијене издаје потврду о пријему ствари.
Члан 5.
Служба за одржавање хигијене у Школи је дужна да, по пријему ствари, нађену
ствар чува и да трага за изгубиоцем ствари.
Члан 6.
Када се накупи више изгубљених ствари, оне се истакну на огласној табли Школе и
огласној табли Студентског парламента.

Члан 7.
Пронађена ствар или предмет може се дати особи која јасним доказима докаже да
је власник исте.
Уколико се појави више власника за један предмет или ствар, и не може се решити
питање својине, предмет се упућује у нишки Основни суд.
Члан 8.
А ако се у року од годину дана власник изгубљене ствари не јави, «поштени»
налазач може стећи право употребе на нађеној ствари, и постати њен власник, протеком
допунског рока од 6 месеци од дана од истека рока од годину дана, што се сматра
«наградом» за његову савесност.
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Члан 9.
Школа није обавезна да студентима надокнади изгубљене ствари, изузев, уколико
су нестале кривицом или немарношћу одговорних радника Школе.
Члан 10.
Руководилац службе за одржавање хигијене води евиденцију о изгубљеним и
нађеним стварима која садржи:
- опис изгубљене или нађене ствари;
- датум губитка ствари уколико је познато;
- датум и место проналаска ствари;
- податке о лицу које је пронашло ствар;
- приближну вредност изгубљене или нађене ствари и
- напомену.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на web страници Школе.
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