
 
 
 

Спецификација предмета за књигу предмета 
 

Студијски програм   Основне струковне студије права 

Изборно подручје (модул)   

Врста и ниво студија  Основне струковне студије  

Назив предмета  Евиденција непокретности и права 

Број ЕСПБ  8 Статус предмета (изборни)  Изборни 

Услов   

Циљ 
предмета 

Стицање знања о евиденцији непокретности и права на њима: о појму и врстама 
(системима) евиденције, о значају и принципима евиденције. Стицање знања о 
важећим правилима евиденције у Републици Србији.  

Исход 
предмета 

Студент је стекао знање о кључним терминима, појмовима и институтима 
евиденције непокретности и права на њима, разуме их и исправно користи.  Студент 
је способан да прати промене у овој области и критички се односи према њима. 
Студент може практично да изврши све правне и фактичке радње у поступку уписа 
непокретности и права на њиима.  

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

Појам и значај евиденције непокретности и права на непокретностима; 
Земљишнокњижни систем евиденције; Катастарска евиденција – фактичка и правна 
евиденција.  

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

 

Литература 

 Мирослав Лазић, Радмила Ковачевић Куштримовић, Стварно право, поглавље Евиденција 
непокретности и права, Ниш, 2009, стр. 322-348. 
Душан Стаменковић, Приручник за упис. 

 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
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Методе 
извођења 
наставе 

 

Оцена знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена 

активност у току  
предавања 

  писмени испит   

практична настава   усмени испит   

колоквијуми       

семинари       

Списак тема по недељама 

1     Појам и значај евиденције 
непокретности и права. Врсте 
евиденција у свету.  

  Стварно право: стр. 
323-324. 

2     Стање и системи евиденције 
непокретности и права у Србији 

  Стварно право: стр. 
325-326. 

3     Начела евиденције непокретности 
и права 

  Стварно право: стр. 
327-331. 

4   Предмет фактичке и предмет 
правне евиденције непокретности 
и права 

Стварно право: стр. 
332-333. 

5     Тапијски систем евиденције   Стварно право: стр. 
333-334. 

6     Земљишнокњижни систем 
евиденције 

  Стварно право: стр. 
334-336. 

7   Јединствена катастарска 
евиденција. Појам и састав катастра 
непокретности и права. 

Стварно право: стр. 
340-342. 

8     Врсте и приоритет уписа у 
земљишне књиге; 

  Стварно право: стр. 
337-340 

9     Субјекти и поступак уписа.   Стварно право: стр. 
344-345. 

10     Правни основи за упис у катастар 
непокретности. 

  Стварно право: стр. 
338 и 343. 

11   Врсте уписа у катастар 
непокретности 

Стварно право: стр. 
343-344. 

12     Упис стицања и престанка права 
својине на непокретностима 

  Стварно право: стр. 
337-338. 

13   Фикција апсолутне тачности 
катастарске евиденције Стварно 
право: стр.  328-329. 

 

14     Пример 1. Упис права својине по 
основу наслеђивања 

  

15     Пример 2. Упис права својине по 
основу купопродаје непокретности 

  

 


