
  

   

 

 

ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОСТУПКУ УПИСА У 
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ И ВОДОВА 

 

Поштовани, 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Републички 
геодетски завод, уз подршку USAID Пројекта за боље услове пословања (USAID BEP) и 
Националне алијансе за локални економски развој (NALED) вас позивају на учешће на 
скупу који ће се, у склопу јавне расправе о Нацрту закона о поступку уписа у катастар 
непокретности и водова, одржати у Нишу, 10. августа 2017. године, у термину од 11:00 
до 14:00 часова у сали Скупштине града Ниша, улица Николе Пашића 24. 

Текст Нацрта закона је доступан на интернет страници Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре www.mgsi.gov.rs као и на порталу е-управе. 

Доношење овог закона је условљено потребом да се отклоне одређени недостаци 
који су уочени у досадашњој пракси спровођења уписа у катастар непокретности, као и да 
се побољша ефикасност вршења уписа и ажурност катастра непокретности. 

Да би се ови циљеви остварили, потребно је размотрити предложена решења и 
прибавити предлоге за унапређење Нацрта од стране надлежних државних органа и 
других заинтересованих актера. У ту сврху је предвиђено да јавна расправа траје до 17. 
августа 2017. године. Примедбе, предлози и сугестије, достављају се Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, путем електронске поште на имејл адресе: 
danica.uskokovic@mgsi.gov.rs и vladan.doric@mgsi.gov.rs или поштом на адресу 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са назнаком „Јавна расправа 
о Нацрту закона о  поступку уписа у катастар непокретности и водова“, 11000 Београд, 
улица Немањина 22-26. 

            Такође, обавештавамо вас да су Програм јавних расправа и Нацрт закона о 
поступку уписа у катастар непокретности и водова, објављени на званичном сајту 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре којим се може 
приступити  путем линка: http://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/program-javne-rasprave-o-
nacrtu-zakona-o-postupku-upisa-u-katastar-nepokretnosti-i . 

Искрено се надамо да ћете бити у прилици да присуствујете овом скупу и да 
учествујете у дискусији, како би се пружио допринос изради што квалитетнијег законског 
решења које у највећој мери задовољава потребе јачања правне сигурности и представља 
важан допринос унапређењу услова за пословање у Републици Србији. 
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