
 

 

Република Србија 

      АГЕНЦИЈА ЗА 

РЕСТИТУЦИЈУ 

   Београд, Масарикова бр. 5 

Број: 359/2012       

           Датум: 04.06.2012. године 

 

 

На основу члана 21. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 

18/2005 и 81/2005), члана 58. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, а у вези са 

чланом 1. став 2. истог Закона („Службени гласник РС“, бр. 72/2011), као и члана 17. 

Статута Агенције за реституцију, директор Агенције за реституцију доноси следеће: 

 

 

УПУТСТВО 

 

1. Сви запослени у Агенцији за реституцију који, у својству службених лица, 

поступају у предметима враћања имовине и обештећења дужни су да при решавању 

поднетих захтева обрате посебну пажњу на оне предмете код којих постоје докази, 

индиције или могућност да је одузимање имовине последица Холокауста на територији 

коју данас чини Република Србија, односно да су лица која су поднела захтев за враћање 

или њихови правни претходници стекли имовину чије враћање траже на начин који се 

може довести у везу са страдањем Јевреја и одузимањем и девастацијом њихове имовине 

током Другог светског рата.  

 

2. Ово се нарочито односи на оне предмете за реституцију који су у вези са субјектом 

или објектом реституције, начином и местом одузимања, као и временом одузимања или 

којом другом карактеристиком (податком) садрже имена, појмове, ознаке и др. који 

указују да се ради о имовини припадника јеврејске националности или код којих се до 

таквих сазнања дође на било који начин у току поступка. 

 

 

3. У циљу утврђивања чињеница из члана 1. став 2. Закона о враћању одузете 

имовине и обештећењу и преиспитивања порекла имовине прибављене у периоду 1941-

1944. године по било ком основу, лица из тач.1. овог Упутства дужна су да по службеној 

дужности од надлежног катастра непокретности прибаве уверење о кретању својинских 

промена на имовини која је предмет захтева и предузму све друге потребне процесне 

радње у циљу утврђивања правног претходника бившег власника и правног основа по ком 

је стекао имовину која је предмет његовог захтева за враћање. 

 



4. Уколико се након спроведеног поступка неспорно утврди да је имовина која је 

предмет захтева стечена као последица Холокауста, службено лице које води поступак 

донеће одлуку којом ће одбацити предметни захтев као недопуштен, односно одбити исти 

као неоснован. 

 

5. Одлуку Агенције за реституцију из тач. 4. овог Упутства службено лице које води 

поступак дужно је да, између осталих, достави на знање и Републичком јавном тужиоцу, 

као и Јеврејској заједници Србије. 

 

6.  Ово Упутство је обавезно за сва службена лица која воде поступак реституције. 

 

 

НАПОМЕНА: 

1) затражити од ЈВЗ податке у којим градовима је било највеће страдање Јевреја и да 

доставе, уколико имају, попис јеврејске имовине од пре 1941.г. и одузете током 1941-

1945.г. 

2) остаје нерешено питање верске имовине ЈВЗ која је одузета као последица Холокауста 

јер ЗРИЦВЕЗ нема ретроактивну одредбу у вези са Холокаустом 

 

                                                                                          ДИРЕКТОР                                                                                                ДИРЕКТОР               Директор 

        Страхиња Секулић 

 

 

 

 

 

 

 


