
Република Србија 

Министарство унутрашњих послова 

Полицијска управа 

Полицијска станица 

Број: 

Датум:  

ЗАПИСНИК 

О НАЛАЖЕЊУ ДЕТЕТА  
   
Састављен      године у     

   (датум)     (назив надлежне полицијске управе МУП)  

са седиштем у _________________________________, у поступку налажења детета.  

Службено лице које води поступак:     ,  

   (полицијски службеник)     

   
Стручњак органа старатељства:      

   (име и презиме)     

запослен у органу старатељства ___________________________________________  

ПРИСУТНИ:  

1. Лице које је пријавило налажење детета:  

А.     ,  

   (име и презиме)     

Б.        

   (име и презиме)     

2. Лице које је пронашло или је присуствовало налажењу детета или му је у вези наласка детета 

нешто познато:  

А.     ,  

   (име и презиме)     

Б.        

   (име и презиме)     

   
  

, 



Сачињавање записника започето у ___________________ сати  

1. Опис места налажења детета:  

   

2. Дан, месец, година и час када је дете нађено:  

   

3. Опис околности под којима је дете нађено:  

   

 

  



4. Опис одеће у којој је дете нађено:  

   

5. Опис осталих ствари које су код детета нађене:  

   

6. Подаци о лицу или установи код које ће дете које је нађено бити привремено смештено:  

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

7. Други подаци и чињенице који могу помоћи да се идентификују родитељи и утврди лични статус 

нађеног детета:  

Лично име детета:  

Име и презиме родитеља детета:  

Место пребивалишта или боравишта родитеља детета:  

Место рођења детета:  

Остало:  

 

  



1. Лице које је пријавило налажење детета:  

А.  Име, име једног родитеља и презиме ________________________________  

   место пребивалишта и адреса ____________________________  

   ЈМБГ _______________________  

Лице је упозорено да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује тачност и 

потпуност података и чињеница, у смислу члана 172. став 3. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01), о којима даје следећу Изјаву:  

   

Изјава је прочитана лицу и на исту нису стављене примедбе.  

Давање изјаве завршено у ___________ сати.  

Лице које је пријавило налажење детета     Полицијски службеник  

         

(име и презиме)     (име и презиме)  

   

  



 
Б.  Име, име једног родитеља и презиме ________________________________  

   место пребивалишта и адреса ____________________________  

   ЈМБГ _______________________  

Лице је упозорено да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује тачност и 

потпуност података и чињеница, у смислу члана 172. став 3. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01), о којима даје следећу Изјаву:  

   

Изјава је прочитана лицу и на исту нису стављене примедбе.  

Давање изјаве завршено у ___________ сати.  

Лице које је пријавило налажење детета     Полицијски службеник  

         

(име и презиме)     (име и презиме)  

   
  



2. Лице које је пронашло или је присуствовало налажењу детета или му је у вези нађеног детета 

нешто познато:  

А.  Име, име једног родитеља и презиме ____________________________________  

   место пребивалишта и адреса _______________________________  

   ЈМБГ _________________________  

Лице је упозорено да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује тачност и 

потпуност података и чињеница, у смислу члана 172. став 3. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01), о којима даје следећу Изјаву:  

   

Изјава је прочитана лицу и на исту нису стављене примедбе.  

Давање изјаве завршено у _________________ сати.  

   
Лице које је пронашло или је 

присуствовало налажењу 

детета или му је у вези 

нађеног детета нешто познато  

   Полицијски службеник  

         

(име и презиме)     (име и презиме)  

   

  



 
Б.  Име, име једног родитеља и презиме ____________________________________  

   место пребивалишта и адреса _______________________________  

   ЈМБГ _________________________  

Лице је упозорено да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује тачност и 

потпуност података и чињеница, у смислу члана 172. став 3. Закона о општем управном поступку 

("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01), о којима даје следећу Изјаву:  

   

Изјава је прочитана лицу и на исту нису стављене примедбе.  

Давање изјаве завршено у _________________ сати.  

   
Лице које је пронашло или је 

присуствовало налажењу детета 

или му је у вези нађеног детета 

нешто познато  

   Полицијски службеник  

         

(име и презиме)     (име и презиме)  

   
  



Записник је прочитан лицу и на исти нису стављене примедбе. 

   

Сачињавање записника завршено у __________ сати 

   
Полицијски службеник    

      

(име и презиме)    

   
стручњак органа старатељства    

      

(име и презиме)    

   

МП 

   

Оверава 

Одговорно лице полицијске управе 

   

________________________________________ 

(име и презиме) 
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