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ПРИМЕНА ЗАКОНА О ДРЖАВНОМ ПРЕМЕРУ И КАТАСТРУ  

НА ПОСТУПКЕ У ТОКУ У ОДРЖАВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

 

„…Увидом у списе предмета, утврђено је да је дана 15.07.2009. године, власник 

приватног предузећа „T…“ из К…, … поднео захтев за упис на катастарској парцели …, 

на породичној стамбеној згради број 1, помоћној згради број 2 и згради за коју није 

позната намена број 3 … 

 

Поступајући по поднетом захтеву, Служба за катастар непокретности Крагујевац 

донела је Решење  број 952-… од 15.12.2011. године, а како је наведено у ставу I 

образложења овог решења. 

 

Поступајући по правном сватању и примедбама суда из Пресуде Управног суда, 

Одељење у Крагујевцу, број ... од ... године, да првостепени орган у оспореном решењу 

није дао разлоге за примену Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09 и 18/10), овај орган отклања исте недостатке у свом решењу. 

 

Наиме, чланом 187. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник 

РС“, бр. 72/09 и 18/10), прописано је да поступак израде или образовања катастра 

непокретности који је започет за део или за целу катастарску општину, а није завршен 

до дана ступања на снагу овог закона завршиће се по одредбама Закона о државном 

премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени гласник РС”, бр. 

83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01, 25/02 и 101/05), а чланом 199. став 1. истог 

Закона прописано је да даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о 

државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима („Службени 

гласник РС”, бр. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96,34/01, 25/02 и 101/05), осим 

одредаба чл. 67. став 1. и 105. став 3, које престају да важе даном почетка примене 

члана 11. став 1. тачка 2) овог закона. С обзиром на то да је пред првостепеним органом 

покренут поступак за упис на катастарској парцели ..., на породичној стамбеној згради 

број ..., помоћној згради број ... и згради за коју није позната намена број ..., поднет дана 

15.07.2009. године, у одржавању катастра непокретности, да је чланом 187. став 1.  

Закона о државном премеру и катастру прописано да поступак израде или образовања 

катастра непокретности који је започет за део или за целу катастарску општину, а 

није завршен до дана ступања на снагу овог закона завршиће се по одредбама Закона о 

државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима, argumentum a 

contrario, имајући у виду да се изузетци уско тумаче и да законом није предвиђено да ће 

се поступци који су започети у одржавању катастра непокретности, а нису завршени 

до дана ступања на снагу Закона о државном премеру и катастру, завршити по 

одредбама Закона о државном премеру и катастру и уписима права на 

непокретностима, на исти се сходно члану 199. став 1. има применити Закон о 

државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 18/10).“ 
 

 

(из Решења Републичког геодетског завода број 952-02-22-2026/2016 од 18.07.2016. годинe) 

 


