АДВОКАТСКА АКАДЕМИЈА
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
ОБУКА АДВОКАТСКИХ ПРИПРАВНИКА ЗА
ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА

СТВАРНО ПРАВО
ЈАСМИНА МИЛУТИНОВИЋ, АДВОКАТ

ПОЈАМ И ОБЕЛЕЖЈА
СТВАРНОГ ПРАВА
●

ОБЈЕКТИВНО СТВАРНО ПРАВО
скуп правних норми грађанског права које регулише
односе између људи поводом ствари – субјективна
стварна права са циљем да се одреди коме та права
припадају

●

СУБЈЕКТИВНО СТВАРНО ПРАВО
грађанско право које свог имаоца овлашћује на
непосредну правну власт на одређеним стварима.
Предмет субјективног права је ствар непосредно.

НАЧЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
●
●
●
●
●

НАЧЕЛО ПРИВАТНОПРАВНЕ ВЛАСТИ НА
СТВАРИ
НАЧЕЛО ОГРАНИЧЕЊА СТВАРНИХ
ПРАВА
НАЧЕЛО ОДРЕЂЕНОСТИ САДРЖИНЕ
СТВАРНИХ ПРАВА
НАЧЕЛО ПУБЛИЦИТЕТА СТВАРНИХ
ПРАВА
НАЧЕЛО ПРИПАДНОСТИ СТВАРНИХ
ПРАВА

НАЧЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
● НАЧЕЛО

ПРИВАТНОПРАВНЕ
ВЛАСТИ НА СТВАРИ

-

Изражава се у трајним и непосредним овлашћењима
титулара права својине на ствари
Делује према трећим лицима
Власт која се врши на ствари је трајне природе
Власт на ствари је непосредна
Власт на ствари је апсолутна

НАЧЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
● НАЧЕЛО

ОГРАНИЧЕЊА СТВАРНИХ

ПРАВА

-

Број и врсте стварних права одређује законодавац
императивним прописима
Не важи начело аутономије воље НАЧЕЛО
ПРИВАТНОПРАВНЕ ВЛАСТИ НА СТВАРИ

НАЧЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
● НАЧЕЛО

ОДРЕЂЕНОСТИ
САДРЖИНЕ СТВАРНИХ ПРАВА

-

Конституишу се на индивидуално одређеним стварима
Садржину стварних права одређује закон

НАЧЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
● НАЧЕЛО

ПУБЛИЦИТЕТА
СТВАРНИХ ПРАВА

- Обавеза преноса права – измене стварноправног односа
на сазнајан начин

НАЧЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
● НАЧЕЛО

ПРИПАДНОСТИ
СТВАРНИХ ПРАВА

- стварно право припада неком субјекту (правном или
физичком)

ПОДЕЛА СТВАРНИХ ПРАВА
●
●
●
●
●

Право својине
Право службености
Реални (стварни) терет
Право залоге
Право грађења

Члан 7. Закона о основама својинскоправних односа:
Стицање, заштита и престанак права својине, права
службености, права стварног терета и права залоге
уређује се законом.

ПОЈАМ И ПОДЕЛА СТВАРИ
Појам ствари:
Ствар је материјални део природе у људској власти на коме
постоји субјективно стварно право.
Материјални део природе мора испуњавати физичке и
правне претпоставке.
Физичке претпоставке – да део природе може бити у
власти човека.
Правне претпоставке – да се може стећи стварно право на
том делу материјалне природе.

ПОЈАМ И ПОДЕЛА СТВАРИ
Подела ствари:
-

Ствари у промету и ван промета
Покретне и непокретне ствари
Индивидуално одређене ствари и ствари одређене по
роду
Заменљиве и незаменљиве ствари
Потрошне и непотрошне ствари
Дељиве и недељиве ствари
Просте и сложене ствари
Припадак
Плодови
Збирна ствар
Новац и процена вредности ствари

ДРЖАВИНА

●
●

ДРЖАВИНА је правно заштићена фактичка власт неког
лица на ствари.
Закон о основама својинскоправних односа усвојио је
објективно схватање државине премо коме државину
има свако лице које непосредно врши фактичку власт на
ствари (непосредна државина), као и лице које фактичку
власт на ствари врши преко другог лица, коме је на
основу плодоуживања, уговора о коришћењу стана,
закупа, чувања, послуге или другог правног посла дало
ствар у непосредну државину (посредна државина) –
члан 70. ЗОСПО-а
СУБЈЕКТИ државине – физичка и правна лица
ПРЕДМЕТ државине – ствари на којима се могу стећи
право својине и друга стварна права

ДРЖАВИНА
Врсте државине:
●
●
●
●
●
●
●
●

Државина ствари и државина права
Искључива (индивидуална) државина и судржавина
Законита и незаконита државина
Савесна и несавесна државина
Права и манљива државина
Непосредна и посредна државина
Табуларна државина
Наследничка државина

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ САВЕСНОГ И
НЕСАВЕСНОГ ДРЖАОЦА
●

●
-

САВЕСНИ ДРЖАЛАЦ је онај који основано сматра да има
пуноважан правни основ за државину стварног права. Он
је у доброј вери, али у заблуди, јер није ималац прaва чију
садржину врши.
Члан 72 ЗОСПО – Државина је савесна ако држалац не
зна или не може знати да ствар коју држи није његова.
Савесност државине се претпоставља.
САВЕСНА ДРЖАВИНА може бити:
Законита
Незаконита.

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ САВЕСНОГ И
НЕСАВЕСНОГ ДРЖАОЦА
●

НЕСАВЕСТАН држалац је онај који зна или би морао
знати да нема пуноважан правни основ за државину
ствари или права коју врши.

●

Савесност и несавесност државине не утиче на
државинску заштиту (члан 78. ЗОСПО), али је значајна
код стицања својине одржајем.

●

Несавесни држалац никада на тај начин не може стећи
право својине (члан 28. ЗОСПО).

●

Приликом стицања права својине на покретној ствари од
невласника, само савесно лице на тај начин може стећи
право својине (члан 31. ЗОСПО).

ПРИБАВЉАЊЕ И ГУБИТАК
ДРЖАВИНЕ

●

ЗОСПО не регулише стицање и губитак државине, али се
на ове односе могу применити поједине одговарајуће
одредбе тог закона које регулишу стицање и престанак
права својине, а у одсуству тих одредби, правна правила
из АОГЗ и СГЗ

ПРИБАВЉАЊЕ И ГУБИТАК
ДРЖАВИНЕ
Начин прибављања државине:
-

НЕПОСРЕДНО – ако се заузму ствари и права која никоме
не припадају и нису ни у чијој државини. Таква државина је
увек самовласна и не изводи се из државине претходника.

-

ПОСРЕДНО – стицањем фактичке власти на ствари које
имају власника, односно држаоца. Може бити самовласно
(без воље претходника, супротно његовој вољи и кад није
самовласно) или се заснива на вољи претходника.

-

Државина на покретној ствари најчешће се стиче простом
предајом.

-

Државина на непокретностима стиче се на различите
начине у зависности од врсте непокретности.

-

Наследник постаје држалац у тренутку oтварања наслеђа.

ПРИБАВЉАЊЕ И ГУБИТАК
ДРЖАВИНЕ
Губитак државине:
Државина се губи када држалац престане да врши
фактичку власт на ствари (члан 74. ЗОСПО)

ЗАШТИТА ДРЖАВИНЕ
●

Одредбом члана 75. ЗОСПО је прописано да сваки
држалац ствари и права (члан 70. ЗОСПО) има право на
заштиту од узнемиравања или одузимања државине
(сметање државине).

●

Одредбом члана 76. ЗОСПО је прописано да држалац
има право на самопомоћ против онога ко га неовлашћено
узнемирава у државини или му ју је одузео, под условом
да је опасност непосредна, да је самопомоћ нужна и да
начин њеног вршења одговара приликама у којима
постоји опасност.

●

Недозвољено предузетом самопомоћи чини се кривично
дело самовлашћа.

СУДСКА ЗАШТИТА ДРЖАВИНЕ
●

●

●

Судска заштита од узнемиравања, односно одузимања
државине може се тражити у року од 30 дана од дана
сазнања за сметање и учиниоца, а најкасније у року од
годину дана од насталог сметања (спор због сметања
државине) – члан 77. ЗОСПО
Суд пружа заштиту према последњем стању државине и
насталом сметању, при чему није од утицаја право на
државину, правни основ државине и савесност држаоца. И
држалац који је државину стекао силом, потајно или
злоупотребом поверења има право на заштиту, осим према
лицу од кога је на такав начин дошао до државине, ако од
насталог сметања нису протекли рокови из члана 77. овог
закона – члан 78. ЗОСПО
Судржалац ужива заштиту по одредби члана 75. овог закона
у односу на трећа лица, као и у међусобним односима са
другим судржаоцима, ако један од њих онемогућава другог у
дотадашњем начину вршења фактичке власти на ствари која
је у њиховој државини.

ПРАВО СВОЈИНЕ
Право својине је СУБЈЕКТИВНО СТВАРНО ПРАВО из кога
произилази највиша правна и фактичка власт на ствари.
ПРЕДМЕТ ПРАВА СВОЈИНЕ И СУБЈЕКТИ ПРАВА СВОЈИНЕ
Физичка и правна лица могу имати право својине на
стамбеним зградама, становима, пословним зградама,
пословним просторијама, пољопривредном
земљишту и
другим непокретностима, осим на природним богатствима
која су у државној својини.
Физичка и правна лица могу имати право својине у на
појединим добрила у општој употреби и на градском
грађевинском земљишту, у кладу са законом, као и на
шумама и шумском земљишту у границама утврђеним
законом – члан 9. ЗОСПО.

ПРАВО СВОЈИНЕ
САДРЖИНА ПРАВА СВОЈИНЕ
Титулар права својине на некој ствари има право да ствар
држи, да је користи и да њоме располаже, у границама
одређеним законом – члан 3. ЗОСПО
ОБЛИЦИ ПРАВА СВОЈИНЕ
(чланови 9. – 19. ЗОСПО)
- својина
- сусвојина
- заједничка својина

ПРАВО СВОЈИНЕ
СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ
(чланови 20. – 36. ЗОСПО)
● По самом закону (оригинарно стицање) – ако правни
следбеник своје право не изводи из права предходника,
него из чињеница одређених законом. Карактер оригинарног
стицања има, најчешће одлука суда и органа управе
● На основу правног посла (деривативно стицање) – када
стицалац своје право изводи из права преносиоца, с тим
што преносилац на стицаоца не може пренети више права
од оног које има. Претпоставке за деривативно стицање су:
- Да преносилац има право својине на ствари
- Да је ствар подобна да буде објект права својине и стицања,
а стицалац способан да стекне право својине на ту ствар
- Да постоји пуноважан правни посао који је управљен на
пренос права својине (iustus titulus)
- Да постоји пуноважан начин стицања (modus acquirendi) који
има стварноправно дејство

ПРАВО СВОЈИНЕ
СТИЦАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ
(чланови 20. – 36. ЗОСПО)
●

Наслеђивањем – законско наслеђивање није дериватно
стицање, јер не зависи од воље оставиоца, него од
чињеница које су законом прописане. Стицање на основу
завештања је деривативно стицање.

●

Одлуком државног органа – одлуком суда или другог
државног органа у правним ситуацијама које су одређене
законом.

ЗАШТИТА ПРАВА СВОЈИНЕ
●

Ревиндикациона тужба – може је поднети власник
индивидуално одређене ствари који је престао бити њен
држалац против држаоца ствари

●

Публицијанска тужба – квалификовани држалац ствари
захтева враћање индивидуално одређене ствари од
држаоца код кога се налази без правног основа или по
слабијем правном основу. Ово је својинска тужба те не
застарева. Тужиоцу је довољно да докаже да има јачи
правни основ за државину ствари.

●

Негаторна тужба (тужба због узнемиравања) – овом
тужбом као својинском тужбом власник (држалац) може
тужити свакога ко га узнемирава на други начин, а не
одузимањем ствари. Ова тужба не застарева и то је њена
предност у односу на државинску тужбу.

ПРЕСТАНАК ПРАВА СВОЈИНЕ
Право својине престаје:
1.
2.
3.
4.

Када друго лице стекне право својине на истој
ствари
Напуштањем ствари (дереликција)
Пропашћу ствари
У другим случајевима одређеним законом

СУСВОЈИНА
Сусвојина је право својине два или више лица (сувласника)
на истој,физички неподељеној ствари, одређена у
идеалном (аликвотном) делу и сразмери према целој
ствари, али тако да сви сувласници имају онолико права
колико има један искључиви власник ствари.
Сусвојина је општа власт на целој ствари сваког од
сувласника, али сведена на идеални део који му припрада.
Све ствари које су објект права својине, могу бити и објект
сусвојине.
Титулари су, као и код својине, правна и физичка лица.

ВРШЕЊЕ СУСВОЈИНЕ
Овлашћења сувласника да располаже са ствари
●

●

Идеални део ствари се у правном промету сматра
самосталном ствари. Сувласник може са својим делом
располагати без сагласности осталих сувласника,
може свој део продати, поклонити или разменити,
може конституисати сва стварна права којима се на
задире у ствар, већ у полодове који проистичу из
ствари, може конституисати хипотеку у корист
повериоца, заложно право, реалне терете, право
плодоуживања, али не и стварну службеност јер се
она простире на целу непокретност. У случају продаје
непокретности остали сувласници имају право прече
куповине.
Сувласник је овлашћен да се самостално одрекне свог
сувласничког дела ствари и ЗОСПО није регулисано ово
питања, па се примењују општа правила о одрицању
права својине

ВРШЕЊЕ СУСВОЈИНЕ
Овлашћења сувласника да располаже са ствари
●

●
●

Вршење права сусвојине на целој ствари – сувласник има
право на вршење свих овлашћења која припадају једном
искључивом власнику
Судржавина ствари
Коришћење ствари
Управљање стварју

●
●
●
●

Послови редовног управљања
Послови ванредног управљања
Поверавање права управљања – управник сувласничке
ствари
Односи управника и сувласника

ЗАЈЕДНИЧКА СВОЈИНА
Заједничка својина је учешће два или више лица
(заједнчара) у праву својине на истој неподељеној ствари,
али тако да њихови удели нису одређени реално ни
идеално, али су одредиви.
Заједничка својина има више облика са различитом
садржином, па су једним законом регулисана њена основна
и заједничка обележја, а посебним законима поједини
односи својствени одређеном облику заједничке својине (на
пример: заједничка својина брачних другова утврђена у
складу са Породичним законом)

ЗАЈЕДНИЧКА СВОЈИНА
●

Удео у заједничкој ствари – одредив

●

Овлашћења заједничара

●

Обавезе заједничара

●

Управљање и располагање стварју

●

Заштита права заједничара

●

Престанак заједничке својине деобом

●

Облици заједничке својине

ЕТАЖНА СВОЈИНА
Етажна својина је право својине на стану, пословној
просторији, гаражи или гаражном месту као посебном делу
зграде чији титулар има и сусвојину на заједничким
деловима згради и грађевинској парцели на којој је зграда
изграђена.
Права етажног власника
Престанак етажне својине

ЈАВНА СВОЈИНА
Јавна својина је својина на стварима које су, по својој
природи, намењене употреби и коришћењу свих,
коришћењу ради непосредног извршавања права и
дужности Републике Србије, аутономне покрајине и
јединице локалне самоуправе, те циљева и дужности јавних
установа, агенција и других организација.

Предмет јавне својине
●

Природна богатства
● Добра од општег интереса
● Добра у општој употреби
● Ствари које користе органи и организације
● Друге ствари и имовинска права

ЈАВНА СВОЈИНА
Имаоци права јавне својине
●

Република Србија
● Аутономна покрајина
● Општина, односно град (јединица локалне самоуправе)

Имаоци права коришћења ствари у јавној својини
●
●

●
●
●

Органи и организације РС, аутономне покрајине и јединица
локалне самоуправе
Јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач РС,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и зависна
друштва ових јавних предузећа и друштава капитала
Градска општина
Установе и јавне агенције и друге организације
Остала правна лица којима су ствари дате на коришћење на
основу концесије или на други начин предвиђен законом

ЈАВНА СВОЈИНА
Упис права јавне својине и прва коришћења
Уписује се у јавне књиге о непокретностима и правима на
њима у складу са Законом о државном премеру и катастру

Посебан правни режим ствари у јавној својини
Концесија на јавној својини
Заштита јавне својине

ПРАВА НА ИЗГРАЂЕНОМ
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Грађевинско земљиште – прописи о грађевинском
земљишту
Закон о планирању и изградњи
Чланови 82 до 108а

СЛУЖБЕНОСТИ
СЛУЖБЕНОСТ је стварно право на туђој ствари које
овлашћује њеног титулара да туђу ствар (послужно добро)
ограничено и непосредно користи односно употребљава
Титулар права службености – власник повласног добра је
овлашћен да врши неке радње или захвате на туђој ствари
(послужном добру), или је власник послужног добра дужан
да трпи односно не чини оно што би, да није установљена
службеност, могао чинити.

СЛУЖБЕНОСТИ
Начела права службености:
●
●
●
●
●
●
●

Стварно право
Стварно право на туђој ствари
Право службености не може обавезати власника на
чињење
Службеност се може установити само ако је потребна
(корисна) за њеног титулара
Службеност се мора вршити тако да што мање
оптерећује послужно добро
Службеност се не може одвојити од добра на коме је или
у чију корист је установљена и преносити посебно
Службености су недељиве

СЛУЖБЕНОСТИ
Врсте службености:
●
●
●
●
●
●

Стварне, личне и неправилне
Позитивне и негативне
Земљишне и кућне
Трајне и повремене
Видљиве и невидљиве
Суседска права

Субјекти и објекти службености
Стицање и оснивање службености

СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ

Стварна службеност је право свакодобног власника једне
непокретности (повласно добро) да за њене потребе
предузима одређене радње на непокретности другог
власника (послужног добра), или да од њега захтева да не
предузима радње на својој непокретности на којој би имао
право (члан 49. ЗОСПО).

СТВАРНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
Оснивање стварних службености
●
●
●

Правним послом
Одлуком државног органа
На основу закона

Поједине важније службености – земљишне
службености
●
●
●

Нужни пролаз
Кућне службености
Право имати део зграде и уређаја на послужној
непокретности

ЛИЧНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
Лична службеност је ограничено и непреносиво стварно
право на туђој ствари која овлашћује титулара права
службености да туђе непокретне и покретне ствари и права
користи на одређени начин, у складу са њиховом наменом и
без задирања у супстанцу тих ствари.
Овде не постоји повласно добро, јер је лична службеност
везана за одређено лице и лична службеност је по правилу
непреносива и ненаследива.

ЛИЧНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
Подела – врсте личних службености:
●
●
●

Право плодоуживања
Право употребе
Право становања

Предмет личних службености:
●
●
●

Ствари
Права
Заоставштина или њени делови

ЛИЧНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
Оснивање личних службености
●
●
●

Правним послом
Одлуком суда или органа управе
На основу закона

ЗАШТИТА СЛУЖБЕНОСТИ
Службеност се може штитити општим вансудским и
судским средствима за заштиту стварних права.
Титулар службености може:
● користити

самопомоћ
● поднети тужбу због сметања државине права
службености
● облигациону тужбу ради испуњења уговора о оснивању
службености
● тужбу за утврђење постојања права службености

ПРЕСТАНАК СЛУЖБЕНОСТИ
●
●
●
●
●
●

Правним послом
Одрицањем
Услед невршења
Укидањем одлуком државног органа због промењених
околности
Пропашћу ствари
Истеком времена (ако је уступљена на одређено време)

ЛИЧНЕ СЛУЖБЕНОСТИ
Специфичност престанка личне
службености
Личне службености престају:
●

истеком времена на које су биле основане
● истеком времена на које је било установљено прво
својине из којег је лична службеност изведена
● одрицањем
● невршењем
● престанком титулара личне службености

ЗАЛОЖНО ПРАВО
Заложно право је стварно право повериоца на туђој ствари или
праву дужника или трећег лица.
Ово стварно право је реална гаранција (стварноправно
обезбеђење) повериоцу да ће се, пре осталих обичних
поверилаца, наплатити из вредности заложених ствари или
права, ако му дужник не испуни обавезу у време доспелости.
Заложно право настаје на основу уговора (најчешће), али и на
основу одлуке суда или закона.
Да би настало, мора постојати облигациони уговор (облигациони
однос) који је главно право, а заложно право је споредно
(акцесорно).
Титулар заложног права је заложни поверилац, а ствар која је
заложена је залога (залог).

ПРАВО ЗАДРЖАВАЊА
Право задржавање је право повериоца (ретинента) да
привремено задржи дужникову ствар, односно да ускрати
испуњење своје дужне чинидбе све док дужник не испуни
доспелу тражбину повериоца права задржавања.

●
●

Ово право има двоструку функцију:
средство принуде на дужника да своју доспелу обавезу
уредно испуни
средство намирења потраживања из задржане
дужникове ствари, уколико дужник и поред задржања
његових ствари од ретинента, неће да испуни своју
обавезу.
Право задржавања је слично заложном праву, посебно
ручној залози.

ПРАВО ЗАДРЖАВАЊА
Разграничење:
●
●

●

За разлику од заложног права не изазива стварноправно
дејство, већ има облигационо дејство.
Право ретенције (задржавања) поверилац може вршити
само док је ствар у његовим рукама. Престанком
државине ствари престаје и право ретенције. За разлику
од права залоге да би постојало ово право заложена
ствар не мора се налазити у рукама повериоца, односно
ствар не мора бити у државини повериоца.
Право задржавања је, по правилу, законско право и
настаје и без сагласности дужника.

ВРСТЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

●
●
●

На покретним стварима (ручна залога)
На непокретностима (хипотека)
На правима
Члан 61. став 2 ЗОСПО

НАЧЕЛА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА
●
●
●
●

Начело акцесорности
Начело официјелности
Начело специјалности
Начело недељивости

ХИПОТЕКА
Хипотека је заложно право на непокретним стварима које
остају у државини заложног дужника
Закон о хипотеци (“Службени гласник РС” 115/2005,
60/2015, 63/2015)
● Напуштено

начело официјелности
● Предмет хипотеке – непокретност
● Преношење хипотеке:
- натхипотека
- потхипотека
● Домашај хипотеке – односи се на целу непокретност
● Предмет хипотеке не могу бити непокретности које нису у
промету

ХИПОТЕКА
Уговор о хипотеци
Lex Commissoria и накнадни уговор
Једнострана хипотека
Поступци намирења:
- судски
- вансудски

ЗАЛОГА
Право залоге на покретним стварима:
- ручна залога
- регистарско заложно право
Права и обавезе страна из уговора о залози
Овлашћења залогопримца
Преношење заложног права – подзалога
Престанак заложног права

РЕАЛНИ ТЕРЕТИ
Реални терет је стварно право које оптерећује свакодобног
власника непокретности и обавезује га да кориснику
реалног терета периодично даје ствари или чини радње
које су садржај тог стварног терета. Ово стварно право
оснива се у корист лица које не мора бити власник неке
непокретности, али је лице које има обавезу давања или
чињења власник непокретности.

Врсте реалног терета
-Предијални

реални терет
-Терет личне природе

РЕАЛНИ ТЕРЕТИ
Оснивање реалних терета:
- Законом
- Правним послом
- Одлуком државног органа

Заштита
-

Тужба за утврђење реалног терета
Тужба за остварење права на давање или чињење
Тужба за ометање реалног терета

Престанак
Брисањем у земљишном регистру

ЗЕМЉИШНИ РЕГИСТРИ
Земљишни регистри су веродостојни регистри
непокретности и права на тим стварима.

Земљишне књиге
-Начело

стварности и одређености
-Начело стицања стварних права уписом
-Начело књижног претходника
-Начело јавности
-Начело поверења у земљишне регистре
-Начело приоритета (првенства)
-Начело легалитета (законитости) уписа

ЗЕМЉИШНИ РЕГИСТРИ
Посебна начела катастра непокретности
- Начело обједињене евиденције непокретности
- Садржина катастра непокретности
- Начело обавезности уписа
- Начело вођења регистра од органа управе

Оснивање катастра непокретности
Упис у катастар непокретности
Тапијски систем

