Обавештење корисницима реституција којима је правноснажним
решењима Агенције за реституцију утврђен износ обештећења
У складу са Решењем о обештећењу (у даљем тексту: Решење), остварујете право на
исплату обештећења за одузету имовину у виду аконтације обештећења и у виду
државних обвезница, односно у случају када је износ обештећења не прелази 1.000,00
евра по кориснику обештећења, исплата обештећења врши се искључиво у новцу
исплатом целокупног износа.
Обештећење се исплаћује по правоснажности Решења у роковима дефинисасним
Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ бр. 72/2011,
108/13, 142/14, 88/15- Одлука УС, 95/18 и 153/2020), (у даљем тексту Закон).
За потребе исплате аконтације обештећења, као и за обештећења која не прелазе износ
од 1.000,00 евра по кориснику реституције, неопходно је доставити број динарског
текућег рачунана отвореног код пословне банке у Републици Србији, на који ће се
извршити исплата у роковима дефинисаним Законом.
Наведени износ исплаћује се у новцу, у динарској противвредности, по званичном
средњем курсу Народне банке Србије.
У циљу измирења обавеза Републике Србије, која настаје по основу преосталог износа
обештећења, Република емитује обвезнице и врши исплате у складу са динамиком
предвиђеном Законом и одлуком о емисији.
Корисници реституције су дужни да у року од 15 дана од дана правоснажности Решења,
доставе податке о:
- власничком рачуну хартија од вредности, отвореном код члана Централног
регистра, депоа и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни
регистар) на који ће се извршити упис обвезница на име, након емитовања.
- наменском девизном рачуну у еврима, отвореном код банке у Републици Србији, која
је члан Централног регистра, ради исплате обвезница по доспећу.
Информације о члановима Централног регистра за отварање власничког рачуна хартија од
вредности и наменског новчаног рачуна можете пронаћи на њиховој интернет страници
страници, односно путем линка: http://www.crhov.rs
Молимо Вас да у наведеном року, податке о отвореним рачунима (текући динарски
рачун, наменски девизни рачун и власнички рачун хартија) за потребе исплате
аконтације, уписа обвезница у Централном регистру по емисији исте и исплате средстава
по доспећу обвезница, доставите Министарству финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, у
Обрасцу у наставку овог обавештења.
У случају да ове послове не можете обавити лично у Републици Србији, можете овластити
друго лице, које мора донети оверено пуномоћје са Ваше стране за отварање поменутих
рачуна у банци. Напомињемо да је за отварање рачуна у банци потребно понети важећа
лична документа власника и овлашћених лица, а рачуни се отварају на име корисника
реституције.

