
 

                                НАЦРТ 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ВРАЋАЊУ 

ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ И ОБЕШТЕЋЕЊУ 

 

 

 

Члан 1. 

 У Закону о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени 

гласник Републике Србије”, број 72/11), у члану 3. тачка 9) бришу се речи: „и 

новца”. 

 

Члан 2. 

 У члану 4. бришу се речи: „и у новцу”. 

 

Члан 3. 

 У члану 9. став 3. бришу се речи: „и у новцу”. 

 

Члан 4. 

 У члану 30. став 1. бришу се речи: „и у новцу за исплату 

аконтације обештећења”. 

 

Члан 5. 

 У члану 36. став 1. бришу се речи: „и исплате новчане 

аконтације”. 

 

Члан 6. 

 Члан 37. брише се. 

 

Члан 7. 

 У члану 47. став 1. бришу се речи: „и аконтације из члана 37. овог 

закона”. 

 

Члан 8. 

 У члану 51. став 1. бришу се речи: „новчане накнаде и”. 

 

Члан 9. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.  

 



                                   ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ                                                          

  

Члан 3.                                                                                                          

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) под „имовином” се подразумевају одузете покретне и непокретне ствари, 

као и одузета предузећа; 

2) под „подржављеном имовином” подразумева се имовина која је на 

основу прописа из члана 2. овог закона одузета и пренесена у општенародну, 

државну, друштвену или задружну својину; 

3) под „актом о подржављењу” подразумева се правни акт који је имао 

непосредно дејство, као што је пресуда, одлука, решење и други правни акт 

државног, односно другог надлежног органа, којим је извршено подржављење 

имовине;  

4) под појмом „Агенција” подразумева се Агенција за реституцију која је 

основана чланом 51. овог закона;  

5) под појмом „захтев за враћање одузете имовине, односно обештећење” (у 

даљем тексту: захтев) подразумева се захтев који, на основу расписаног јавног 

позива, лице овлашћено овим законом подноси Агенцији; 

6) под појмом „право на враћање имовине или обештећење” подразумева се 

право које надлежни орган, у складу са овим законом, утврђује подносиоцу 

захтева; 

7) под појмом „предмет обештећења” подразумева се одузета имовина 

наведена у захтеву, а за коју је надлежни орган, у складу са условима 

прописаним овим законом, утврдио право на обештећење; 

8) под појмом „основица обештећења” подразумева се укупна вредност 

предмета обештећења утврђена од стране надлежног органа, у складу са овим 

законом; 

9) под појмом „обештећење” подразумева се износ средстава утврђен у 

складу са овим законом, који ће на основу решења о обештећењу, у форми 

државних обвезница и новца, добити корисник обештећења;  

10) под појмом „бивши власник” подразумева се физичко или правно лице 

које је било власник одузете имовине у моменту подржављења;  

11) под појмом „подносилац захтева” подразумева се лице које је Агенцији 

поднело захтев, на основу расписаног јавног позива од стране Агенције;  

12) под „корисником враћене имовине или обештећења” (у даљем тексту: 

корисник) подразумева се лице коме се враћа имовина, односно утврђује право 

на обештећење, у складу са овим законом;  

13) под појмом „неизграђено грађевинско земљиште” подразумева се 

земљиште на коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти 

супротно закону и земљиште на коме су изграђени само објекти привременог 

карактера; 

14) појмови: објекат, грађење, реконструкција, доградња, адаптација и 

санација, и други грађевински појмови тумаче се и примењују у складу са 

прописима који уређују изградњу објеката. 

 

  

Члан 4. 

Имовина се враћа у натуралном облику или се даје обештећење у виду 

државних обвезница Републике Србије и у новцу, у складу са овим законом 
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Члан 9. 

Обвезник враћања подржављене имовине у натуралном облику (у даљем 

тексту: обвезник) је Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне 

самоуправе, јавно предузеће, привредно друштво или друго правно лице чији је 

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 

самоуправе, привредно друштво са већинским друштвеним капиталом и 

задруга, укључујући и привредна друштва и задруге у поступку стечаја и 

ликвидације, а који је, на дан ступања на снагу овог закона, власник, држалац 

или носилац права коришћења, односно располагања на подржављеној имовини 

– у односу на право које му припада. 

У случају из члана 23. став 4. овог закона обвезник је носилац права 

коришћења на грађевинском земљишту из тог става. 

Обвезник обештећења у виду државних обвезница и у новцу је Република 

Србија. 
  

Члан 30. 

Обештећење се врши у виду државних обвезница Републике Србије и у 

новцу за исплату аконтације обештећења. 

Укупан износ обештећења из става 1. овог члана не сме да угрози 

макроекономску стабилност и привредни раст Републике Србије, те се за ове 

намене опредељује износ од две милијарде евра, увећан за збир припадајућих 

камата за све кориснике обештећења, обрачунатих по каматној стопи од 2% 

годишње, за период од 1. јануара 2015. године до рокова доспећа утврђених 

овим законом.  
  

   Члан 36. 

Извори средстава за измирење обавеза по основу издатих обвезница и 

исплате новчане аконтације су: 

1) наменски издвојена средства у поступку приватизације;  

2) средства остварена конверзијом права коришћења грађевинског 

земљишта у својину уз накнаду, предвиђена посебним законом; 

3) наменска средства предвиђена буџетом Републике Србије. 

Средства из става 1. овог члана уплаћују се на наменски рачун 

министарства надлежног за финансије код Народне банке Србије и могу се 

користити само за исплату обештећења. 

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне 

самоуправе је дужна да средства остварена у складу са ставом 1. овог члана 

уплати у року од 15 дана од дана наплате.  

  

Члан 37. 

Република Србија ће исплатити бесповратно аконтацију обештећења у 

новцу бившем власнику, на основу правноснажног решења о праву на 

обештећење, у износу од 10 % од основице обештећења по свим основима 

бившег власника. 

У случају кад уместо бившег власника право из става 1. овог члана 

остварују његови законски наследници, износ аконтације дели се на законске 

наследнике сагласно њиховим утврђеним уделима. 

Износ аконтације из става 1. овог члана не може бити већи од 10.000 евра 

по бившем власнику по свим основима. 
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За износ исплаћене аконтације из става 1. овог члана умањиће се 

обештећење у виду обвезница. 
 

Члан 47. 

Агенција утврђује све чињенице и околности од значаја за одлучивање о 

захтеву и доноси решење којим утврђује корисника, имовину која се враћа, 

односно за коју се даје обештећење, висину основице обештећења и аконтације 

из члана 37. овог закона, обвезника, начин и рокове за извршавање утврђених 

обавеза. Износ обештећења утврђује се по утврђивању коефицијента из члана 

31. овог закона, допуном решења о утврђивању права на обештећење.  

Уколико захтев обухвата више непокретности, односно покретних ствари, 

орган из става 1. може донети више решења којим се врши повраћај имовине. 

У решењу о враћању налаже се надлежним органима извршење решења, 

као и брисање евентуалних терета.  

Првостепено решење Агенција доставља подносиоцу захтева, обвезнику и 

републичком јавном правобраниоцу. 

Решењем из става 1. овог члана утврђује се корисник, односно корисници, 

и то: 

1) бивши власник – ако је у животу; 

2) законски наследници бившег власника – на основу правноснажног 

решења о наслеђивању бившег власника, ако такво решење постоји, а ако таквог 

решења нема, решењем ће се одредити корисници само у случају кад је из 

достављене документације могуће неспорно утврдити све законске наследнике. 

У случају кад је решењем из става 1. овог члана одређено више корисника, 

сваком од њих одредиће се припадајући део имовине, односно обештећења, 

према правноснажном решењу о наслеђивању бившег власника, ако такво 

решење постоји или на основу споразума законских наследника закљученог 

пред првостепеним органом. 

Ако се корисници и њихови удели не могу утврдити применом одредаба ст. 

5. и 6. овог члана, првостепени орган ће подносиоце захтева за остваривање 

права по овом закону, сагласно члану 45. овог закона, упутити да ова питања, 

као претходна, реше пред надлежним судом. 

У поступку из става 7. овог члана, надлежни суд у ванпарничном поступку, 

сходном применом правила по којима се расправља заоставштина, утврђује 

законске наследнике бившег власника и њихове уделе у праву на повраћај 

одузете имовине или на обештећење, при чему се суд не упушта у то да ли та 

лица испуњавају прописане услове за остваривање ових права по одредбама 

овог закона.  

Решење Агенције из става 5. тачка 2) овог члана, односно решење суда из 

става 8. овог члана, о одређивању законских наследника бившег власника и 

њихових удела, важи само у поступку пред Агенцијом за остваривање права на 

враћање одузете имовине, односно права на обештећење. 

Код утврђивања својства корисника, односно законских наследника по 

одредбама овог члана, није од значаја раније дата наследничка изјава лица које 

је поднело захтев за остваривање права по одредбама овог закона. 

Подносиоци захтева за остваривање права по одредбама овог закона који 

по одредбама овог члана нису одређени за кориснике, могу своја права 

остварити у парничном поступку – подношењем тужбе против лица која су 

одређена за кориснике, односно законске наследнике. 
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У случају да орган из става 1. овог члана утврди да не постоји законски 

основ за враћање или обештећење, донеће решење о одбијању поднетог захтева. 

Правноснажно решење о враћању имовине Агенција доставља и 

Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије, а за пољопривредно 

земљиште, шуме и шумско земљиште министарству надлежном за послове 

пољопривреде. 

   
Члан 51. 

Оснива се Агенција за реституцију, ради вођења поступка и одлучивања о 

захтевима за враћање имовине, као и ради исплате новчане накнаде и 

обештећења и обављања других послова утврђених законом. 

Послове из става 1. овог члана Агенција обавља као поверене. 
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