
 

ЗАКОН О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ  ПАРТИЈИ СРБИЈЕ КОЈА ЈЕ 
ПРИПАДАЛА САВЕЗУ КОМУНИСТА СРБИЈЕ И САВЕЗУ СОЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДНОГ 

НАРОДА СРБИЈЕ 
 

И ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим законом уређују се услови, поступак и органи надлежни за одузимање и управљање 
имовином Социјалистичкој партији Србије (СПС) која је раније припадала Савезу 
комуниста Србије  (СКС)  и Савезу социјалистичког рандног народа Србије (ССРНС)  и 
имовине и новчаних вредности проистеклих из газдовања том имовином, коју су 
поседовали до увођења вишестраначког система у СР Југославији.  

   .  

Члан 2 

Одредбе овог закона примењују се за имовину: 

1) покретна и непокретна имовина која је припадала СКС и ССРНС, а сада се води 
као имовина у власништву  СПС-а 

2) која је припадала некој другој политичкој организацији до оснивања СПС-а и 
увођења вишестраначја, а коју је СПС преузео након свог оснивања 

3) имовину насталу на основу замене имовине са имовином која је припадала СКС и 
ССРНС, а коју је реализовао СПС, правно или физичко лице повезано са СПС-ом 

4) имовину која има статус друштвене или државне имовине, а коју користи СПС 

5) новчаним средствима насталим продајом имовине која је припадала СКС и ССРНС 
или имовине настале разменом за ту имовину од стране СПС-а 

6) новчаним средствима од закупа имовине која је припадала СКС-у и ССРН-у или 
имовини насталој разменом или куповином друге имовине из тих средства од 
стране СПС-а,  од дана издавања у закуп до доношења овог закона, према 
економским ценама, увећаним за законску затезну камату до дана доношења овог 
закона       

Члан 3 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) имовином се сматра добро сваке врсте у Републици Србији или иностранству, 
материјално или нематеријално, покретно или непокретно, процењиво или непроцењиво 
велике вредности, удели у правном лицу и исправе у било којој форми за коју се може 
доказати да проистиче од имовине СКС или ССРНС а коју је преузео СПС. Имовином се 
сматра и приход или друга корист остварена, непосредно или посредно, од те имовине, 
као и добро у које је она претворена или са којим је помешана; 

2) одузимањем се сматра  трајно одузимање од СПС-а  имовине наведене у ставу 1. Овог 
члана проистекле од претходног власништва СКС или ССРНС или државне или 
друштвене имовине коју СПС користи; 

 
Члан 4 



Одузима се сва имовина коју је СПС користио, а која је припадала СКС или ССРНС и 
постаје државна имовина. Одузима се имовина која није у власништву СПС-а, а коју ова 
политичка организација користи као друштвену или државну имовину.   

 
ИИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ 

Члан 5 

Органи надлежни за откривање, одузимање и управљање имовином су Републичка 
дирекција за имовину  Републике Србије (Дирекција)  и Комисија за откривање, 
одузимање,  попис и процену  имовине СПС-а (Комисија).   

Члан 6 

Државни и други органи, организације и јавне службе дужни су да без одлагања Комисији 
доставе тражене податке. 

а) Дирекција за управљање одузетом имовином 

Члан 7 

Дирекција за управљање одузетом имовином (у даљем тексту: Дирекција) је орган у 
саставу Министарства правде, који обавља послове предвиђене овим законом. 

Послове из своје надлежности Дирекција врши по службеној дужности или по одлуци 
јавног тужиоца или суда. 

Државни и други органи, организације и јавне службе дужни су да без одлагања поступе 
по захтеву Дирекције. 

Члан 8 

Дирекција: 

1) управљаи трајно одузетом имовином од СПС-а; 

2) врши процену вредности одузете имовине од СПС-а; 

3) складишти, чува и продаје одузету имовину од СПС-а; 

4) посебно води евиденције о имовини којом управља, а која је одузета од СПС-а; 

6) учествује у обуци државних службеника у вези са одузимањем имовине СПС-а; 

7) обавља друге послове у складу са законом. 

 

б) Комисија за откривање, одузимање и попис  имовине СПС-а. 

Члан 9 

Комисију формира Влада Републике Србије и има 5 чланова.   

Комисија: 

1) пописује имовину која је предмет одузимања од СПС-а 

2) доставља попис имовине Дирекцији 

3) открива имовину проистеклу од продаје, закупа или размене имовине проистекле 
из имовине СКС и  ССРНС, а коју је претходно преузео СПС  на коришћење и 
управљање од дана увођења вишестраначког система у СР Југославији.     



 

Комисију именује Влада Републике Србије у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
овог закона.   Комисија има пет чланова.  

Комисијом руководи председник Комисије, који има свог заменика. Председника и 
заменика Комисије именује Влада Репубике Србије из редова чланова Комисије. 

Комисија је дужна да послове из свог делокруга обави у року од 120 дана, од дана 
именовања Комисије. Комисија ће након тог времена, а најдаље у року од 240 дана моћи 
да утврђује скривену имовину коју је користио СПС, а која  је припадала СКС и ССРНС.  

Након овог рока послове Комисије преузима Дирекција.    

Члан 10 

Средства за рад Комисије  обезбеђују се у буџету Републике Србије, у складу са законом. 

Члан 11 

Надзор над радом Комисије врши министарство надлежно за финансије. 

ИИИ ПОСТУПАК 

Члан 12 

У поступку одузимања имовине СПС-у просистекле из имовине која је припадала СКС и 
ССРН примењује се начелом ефикасности и сарадње са другим државним органима. 

Члан 13 

За попис покретне имовине Комисија може, уз сарадњу са министарством за финансије, 
да ангажује посебну пописну комисију, коју Комисија надгледа.  

а) Финансијска истрага 

Члан 14 

Комисија може да покрене финансијску истрагу, у сарадњи са министарством надлежим 
за финансије, како би се утврдили токови новца везани за имовину која је припадала СКС 
и ССРНС, а која је била у поседу СПС-а. 

У сврху вођења финансијске истраге Комисија  може ангажовати стручна лица, запослена 
у државном органу или институцију, ради пружања стручне помоћи. 

Члан 15 

Органи и лица која учествују у финансијској истрази обавезни су да поступају хитно. 

Члан 16 

Финансијска истрага се покреће одлуком Комисије. 

Члан 17 

Претресање приватних станова или просторија биће покренуто у сарадњи са надлежним 
државним органима,  ако је вероватно да ће се пронаћи имовина, која је предмет овог 
закона.   



Члан 18 

Државни и други органи, организације и јавне службе дужни су да Комисији  омогуће увид, 
приступ и преузимање података из њихових електронских база и јавних књига (катастар), 
као и увид и доставу евиденција, докумената, података и других предмета везаних за 
имовину која је предмет овог закона.  

Увид и достава предмета, евиденција, докумената и података из ставе 1. овог члана не 
могу се ускратити позивањем на обавезу чувања тајне. 

На захтев Комисије  физичка и правна лица која држе исправе и доказе о изворима 
стицања прихода и имовине по било којој основи, дужна су да их предају без одлагања, 
ако је вероватно да би се на основу њих могла идентификовати имовина која је предмет 
овог закона. 

Члан 19 

Јавни тужилац, на захтев Комисије може наредити банкарској или другој финансијској 
организацији да Комисији  достави податке о стању пословних и личних рачуна и сефова 
власника повезаних са СПС-ом. 

б) Привремено одузимање имовине 

Члан 20 

Када постоји вероватноћа да би касније одузимање имовине  било отежано или 
онемогућено,  Комисија  јавном  тужиоцу  подноси захтев за привремено одузимање 
имовине. 

Захтев из става 1. овог члана садржи податке о власнику,  означење имовине коју треба 
одузети, доказе о имовини, околности из којих произилази основана сумња да имовина 
проистиче из имовине која је раније била имовина СКС или ССРНС  и разлоге који 
оправдавају потребу за привременим одузимањем имовине. 

О захтеву из става 1. овог члана у зависности од фазе поступка одлучује суд. 

Члан 21 

Ако постоји вероватноћа да ће СПС директно или индиректно  располагати имовином која 
је предмет овог закона  пре него буде пописана или након пописа и одузимања на основу 
овог закона  јавни тужилац донеће наредбу о забрани располагања имовином и о 
привременом одузимању покретне имовине до коначне одлуке надлежних органа. 

Наредба о забрани располагања непокретности уписује се у евиденцију (забележба у 
надлежној  служби за катастар непокретности) непокретности одмах по пријему захтева. 

Наредба из става 1. овог члана се без одлагања доставља банкама и другим 
финансијским организацијама код којих су депонована новчана средства и хартије од 
вредности СПС-а и лица повезаних са располагањом имовине  ове  странке.  

Привремено одузете покретне ствари по наредби јавног тужиоца поверавају се на 
управљање Дирекцији. На непокретности ће се ставити забележба спора код надлежне 
службе Републичког геодетског завода (катастар непокретности).  

 

Члан 22 



Решење о привременом одузимању имовине садржи податке о претходном титулару, 
законски основ одузимања , податке о врсти и вредности имовине која се одузима, 
околности из којих произилази основана сумња да имовина проистиче из имовине СКС и 

 ССРН , време на које се одузима и поуку о праву на жалбу против решења. 

Члан 23 

Против решења из члана 21. овог закона може се поднети жалба у року од осам дана од 
дана достављања решења. 

Подношење жалбе не одлаже извршење решења . 

О жалби против решења из ставе 1. овог члана одлучује надлежни другостепени суд. 

ИВ УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ 

Члан 24 

Намена одузете имовине 

Одузета имовина постаје државна имовина. Део имовине од 50 % ће бити уновчено или 
ће остати државна имовина,  ће бити намењем сећању на жртве режима Слободана 
Милошевића и Социјалистичке партије Србије и помоћи најугроженијим  породицама 
жртвама режима Слободана Милошевића и Социјалистичке партије Србије.  

 

Члан 25 

Дирекција управља одузетом имовином из става 1. овог члана са пажњом доброг 
домаћина, односно доброг стручњака. 

Дирекција управља одузетом имовином у складу са овим законом и подзаконским актима 
донетим на основу овог закона. 

Актом министра надлежног за финансије ближе се уређује начин управљања одузетом 
имовином.  

Члан 26 

О одузетој имовини сачињава се записник у који се уносе подаци о некретнини и 
покретним стварима. 

Члан 27 

Решење суда о привременом одузимању имовине  је извршно. Извршење тог решења 
непосредно спроводи Дирекција. 

Привремено одузимање имовине спроводи се сходном применом одредаба закона који 
уређује извршење и обезбеђење, ако овим законом није друкчије одређено. 

Дирекција сноси трошкове чувања, одржавања и управљања привремено одузетом 
имовином од дана извршења решења из става 1. овог члана. 

Министар надлежан за правосуђе ближе прописује начин утврђивања трошкова чувања, 
одржавања и управљања привремено одузетом имовином. 

Члан 28 



Одузете предмете од историјске, уметничке и научне вредности Дирекција предаје на 
чување установама надлежним за чување ових предмета, уз евидентирање предатих 
предмета и забрани отуђења те имовине.   

Одузети новац са рачуна и у готовина се преноси, односно уплаћују на наменски рачун 
Дирекције који се води код Народне банке Србије, о чему се закључује уговор. 

Предмете од племенитих метала, драгог и полудрагог камења и бисера Дирекција предаје 
на чување Народној банци Србије до доношења одлуке о њиховом уновчавању.  

О чувању предмета из ст. 1. до 3. овог члана Дирекција закључује уговор са надлежним 
установама, односно Народном банком Србије. 

Члан 29 

Дирекција може из новчаних средстава, односно средстава добијених продајом покретне 
имовине да намири нужне трошкове чувања и одржавања непокретне имовине. 

Ако привремено одузимање имовине буде укинуто, Република Србија сноси трошкове 
поступка из става 1. овог члана. 

Члан 30 

Ради очувања вредности привремено одузете имовине Дирекција може да продаје 
покретну имовину и хартије од вредности, непосредно или преко одређеног физичког или 
правног лица. 

Ако одредбама овог закона није другачије прописано, у поступку продаје имовине из 
става 1. овог члана сходно се примењују одредбе закона који уређује извршење и 
обезбеђење. 

Министар надлежан за правосуђе својим актом ближе уређује начин продаје имовине из 
става 1. овог члана. 

Члан 31 

Продаја имовине из члана 30. став 1. овог закона врши се усменим јавним надметањем 
које се оглашава у "Службеном гласнику Републике Србије", односно другом јавном 
гласилу. 

Покретна имовина се продаје по истој или вишој цени од процењене вредности коју је 
одредила Дирекција. Ако имовина не буде продата након два усмена јавна надметања 
продаја се може извршити непосредном погодбом. 

Продаја хартија од вредности и других вредносних папира врши се у складу са прописима 
којима се уређује промет хартија од вредности. 

Члан 32 

Покретна имовина која не буде продата у року дужем од годину дана може бити 
поклоњена у хуманитарне сврхе. 

Одлуку о поклону имовине из става 1. овог члана доноси Влада, на предлог директора, по 
прибављеном мишљењу министра надлежног за здравство или социјалну заштиту. 

Члан 33 

Новчана средства добијена управљањем привремено одузетом имовином и продајом 
имовине чувају се на посебним рачунима Дирекције. 



Новчана средства из става 1. овог члана користе се за повраћај имовине и накнаду штете 
и трошкова. Ако новчана средства нису довољна, разлика се исплаћује из буџета 
Републике Србије. 

 

 

Члан 34  

 

В КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Новчаном казном у износу од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се правно лице: 

 

1) Ако спечава или на било који начин омета прикупљање података и исправа од 
значаја за попис и процену имовине из члана 2. овог закона. 

2) Ако не преда комисији релевантну документацију и јавне исправе о имовини коју 
поседује из члана 2. овог закона.  

3) Ако уништи или на други начин учини недоступном документацију и исправе  од 
имовине из члана 2. овог закона која се пописује. 

 

 

Члан 35 

 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 динара казниће се одговорно лице  у 
правном лицу за прекршај из члана 34. тачка 1,2 и 3 овог закона.  

 

Вл ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36 

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од три месеца од дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 37 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 


