
(Прилог 1) 
 

Образац ЗВИО                              
 
     Република Србија        
Агенција за реституцију  
Број:  
Датум:_____________ 
  ( Пријемни штамбиљ) 
 
 
 
 

ЗАХТЕВ 
ЗА ВРАЋАЊЕ ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ ОДНОСНО ОБЕШТЕЋЕЊЕ  

 
  
 
 

На основу члана 42. став 2. Закона о враћању одузете имовине и 
обештећењу („Службени гласник РС”, број 72/11) подносим захтев за врaћање 
одузете имовине, односно обештећење и дајем следеће податке:  
   
 
 

I. ПОДАЦИ О БИВШЕМ ВЛАСНИКУ 
 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме*  

 
 

2. Датум и место рођења*  
       
           

3. Пребивалиште, односно боравиште  
      у време одузимања имовине* 

       
  

4. Држављанство*   
       
 

5. Назив и седиште задужбине*  
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II. ПОДАЦИ О ОДУЗЕТОЈ ИМОВИНИ    
 
 
А) Непокретности 
 

Врста и назив одузете 
имовине 

(предузећа, стамбене и посл. 
зграде, грађ. земљиште, пољ. 
земљиште, шуме и шумско 

земљиште) 

Локација 
(општина, место, улица, број, ЗК 
подаци, број кат. парцеле по 
старом и важећем премеру, 
ЗКУЛ, ПЛ, ЛН, кат. општина, 
површина одузете имовине) 

Изглед и стање имовине 
(у време одузимања и у време 

подношења захтева  
иста намена, промењена намена) 

   

   

   

   

 
 
Б) Покретне ствари 
 

Назив и врста покретне ствари Извод из јавног регистра, доказ да представља 
културно добро од великог и изузетног значаја 
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В) Правни основ, начин и време одузимања имовине 
 
Доказ о праву својине на 

одузетој имовини (уговор, одлука 
органа и др.) 

Исправа о подржављењу 
(решење, одлука, фактичко запоседање, навод сл. гласила у 
коме је објављен акт о одузимању, датум и време одузимања 

имовине) 
  

  

  

  

 
 III. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

 
1. Физичка лица 
 

1. Име, име једног родитеља и презиме*  
            
     

2. Датум и место рођења*  
      
      3.   ЈМБГ*:                                                                                                |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
          

4. Пребивалиште*:   
       
 
5. Држављанство*  

             
 

6. Број телефона, e-mail    
             
 

7. Име презиме и пребивалиште  
            пуномоћника, број телефона, e-mail*  
             
    
      2. Задужбина 
  

1. Назив и седиште задужбине*  
           
 

2. Име презиме и пребивалиште лица   
      које представља задужбину,  
      број телефона, e-mail *   
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3. Име презиме и пребивалиште лица 
      пуномоћника које заступа задужбину,  
      број телефона, e-mail *   

             
 
 
3. Правна веза са бившим власником  
 

1. Бивши власник *   
       
 
2. Правни следбеник  
      (податак о правној вези, извод из МКР,  
      извод из МКУ,  решење о наслеђивању)* 
       

          
 

 
 

IV. ПОДАЦИ О САДАШЊЕМ ВЛАСНИКУ 
 
 

 
1. Име, односно назив лица које је у  
      време подношења захтева власник,  
      корисник или држалац одузете имовине: 
       
 
2. Пребивалише, односно седиште: 

         
 

 
 
 

  V. ПОПИС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИЛОГА 
 КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ (ДОКАЗИ) 

 
 

А) За податке који се односе на бившег власника и подносиоца захтева:  
(1) извод из МКР*, (2) извод из МКУ*, (3) извод из регистра у коме је задужбина уписана*, 
(4) пуномоћје за заступника*, (5) пуномоћје за пријем писмена – за  подносиоца захтева који 
нема стално пребивалиште на територији Републике Србије*, (6) доказ о непостојању 
сметњи из члана 5. Закона – за физичко лице које има страно држављанство, (7) 
правноснажнa судска одлукa о рехабилитацији, односно доказ да је поднет захтев за 
рехабилитацију за бившег власника конфисковане имовине, (8) други доказ на основу којег 
се могу несумњиво утврдити тражени подаци. 
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1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
6. ____________________________________________________________________ 
7. ____________________________________________________________________ 
8. ____________________________________________________________________ 
 

Б) За податке који се односе на одузету имовину:   
(1) извод из регистра непокретности, (2) извод из регистра покретних ствари, (3) уверење 
Републичког геодетског завода о идентификацији катастарске парцеле  старог и новог 
премера, осим за катастарске парцеле за које је спроведена комасација (4) исправа о 
подржављењу имовине или назив, број и година  службеног гласила у коме је објављен акт, 
уз конкретно навођење предмета одузимања* и сл.   
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________ 
 

В) За податке који се односе на правну везу подносиоца захтева са бившим 
власником:  
(1) решење о наслеђивању*, (2) извод из регистра правних лица*, (3) други доказ  на основу 
којег се несумњиво може утврдити правна веза подносиоца захтева са  бившим власником.  
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
 

 
 
  У ___________________ ,  дана ____________ године 
 
 

Подносилац захтева: 
  

_________________________ 
 

НАПОМЕНА: 
 
1. Ознака * подразумева обавезност уношења тражених података и достављања  
доказа. 
2. Реч: „Закон” подразумева Закон о враћању одузете имовине и обештећењу 
(„Службени гласник РС”, број 72 /11). 
3. Исправе које се прилажу уз захтев морају бити јасно читљиве и потпуне, у 
оригиналу или читкој фотокопији, односно читком препису, овереним од суда или 
другог надлежног органа.  
4. Уколико је подносилац захтева наследник више бивших власника, он подноси 
онолико захтева колико има бивших власника. 


