
 
УПИС ПРОМЕНЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ПРВЕНСТВЕНО СЕ 

ОСТВАРУЈЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
Упис промене права на непокретностима врши Републички геодетски завод у 
управном поступку а тек у случају немогућности да се исто оствари у управном 
поступку, стиче се право да се затражи судска заштита предметног права. 
 
 
Из образложења: Првостепеном пресудом раскинут је купопродајни уговор парничних 
странака који је за предмет имао продају некретнине, док је вишак тужбеног захтева 
којим се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности Сомбор, да изврши брисање 
уписа права својине и коришћења на некретнини уписаној у лист непокретности у 
корист туженог, и упише раније стање права својине и коришћења, одбијен са 
образложењем да тужиље нису доказале да је тужени и даље власник свих станова на 
предметном плацу. Другостепени суд укинуо је првостепену пресуду у том делу 
одлуке, те је тужбу одбацио. Наиме, првостепена пресуда у том делу одлуке донета је 
уз битну повреду одредаба парничног поступка из члана 361 став 2 тачка 2 ЗПП, тако 
што је одлучено о захтеву који не спада у судску надлежност, као и уз делимично 
погрешну примену материјалног права. Према одредбама Закона о државном премеру и 
катастру и уписима права на непокретностима ( „ Сг РС 83/92, 12/96, 15/96 и 25/2002), 
упис промене права на непокретностима врши Републички геодетски завод, а у 
поступку уписа права на непокретностима сходно примењује одредбе Закона и општем 
управном поступку, из чега произилази да се поступак уписа промене права на 
непокретностима врши у управном поступку, што значи да се упис промене права на 
непокретностима првенствено остварује у управном поступку, пред надлежним 
органом управе, а тек у случају немогућности да се исто оствари у управном поступку, 
стиче се право да се затражи судска заштита предметног права. 
 
( пресуда Основног суда у Сомбору П 336/10 од 03.10.2011. год. и пресуда Апелационог 
суда у Новом Саду Гж 336/12 од 26.09.2012. год. ) 


