УСЛОВИ ЗА УПИС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
„ Одредбом члана 76. став 3. Закона о јавној својини ( "Сл. Гласник РС", бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014), је прописано да се уз захтев из става 2. овог члана подноси
извод из јавне књиге у коју се уписују права на непокретностима или друга исправа којом
се доказује право коришћења, односно својство корисника непокретности, као и потврда
Републичке дирекције за имовину да су непокретности пријављене за јединствену
евиденцију непокретности у државној својини сагласно закону.
Ставом 1. одредбе члана 78. Закона о јавној својини ( Сл. Гласник РС, бр.
72/2011, 88/2013 и 105/2014 ), је прописано да по захтеву за упис надлежан орган доноси
решење, које доставља подносиоцу захтева и Републичком јавном правобранилаштву.
Ставом 4. истог члана је одређено да ће се захтев за упис права јавне својине аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе на непокретностима из члана 72. Закона
усвојити, ако је уз захтев или накнадно органу надлежном за упис достављена потврда
Дирекције да за ту непокретност није поднета пријава у складу са Законом о
пријављивању и евидентирању одузете имовине ( "Сл. гласник РС" број 45/05).
Имајући у виду горе цитиране одредбе Закона о јавној својини ( Сл. Гласник РС,
бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014 ), другостепени орган је утврдио да је правилно поступио
првостепени орган када је одбацио захтев подносиоца овде жалиоца за упис права јавне
својине на предметном објекту, с обзиром да подносилац захтева овде жалилац није
поднео уредан захтев, као и да је првостепени орган Закључком број 952-02-5-39/2015 од
28.08.2015. године, у складу тада важећом одредбом члана 124. став 3. Закона о
државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/1 и 65/2013), наложио
подносиоцу захтева да у року од 15 дана од дана пријема закључка, достави Служби за
катастар непокретности Краљево, оригинал или оверену фотокопију потврда
Републичке дирекције за имовину Републике Србије…“
(Из Решења Републичког геодетског завода број: 952-02-23-155/2016 од 25.03.2016.
године)

