
      Република Србија  
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
             ПОЖЕГА 
      01 број 06-45/18 
      22.06.2018. године 
            П о ж е г а 

 
 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
 

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине 
Пожега'', бр. 9/16), 

 
За четвртак 28.06.2018. године, у 10.00 часова 

у великој сали Скупштине општине Пожега 
   

с   а   з   и   в   а   м 
 

ШЕСНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
Са 

 
ДНЕВНИМ  РЕДОМ: 

1. ЗАПИСНЦИ СА ЧЕТРНАЕСТЕ И ПЕТНАЕСТЕ (прве ванредне) СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

3. ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ 

4. ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО 

5. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА У ПОСЛОВНЕ СВРХЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ  У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 

6. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА УЗ 

КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ 

8. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У 

ПОЖЕГИ  

9. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ 

10. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ПОЖЕГА 

11. САГЛАСНОСТ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ 

12. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 

13. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

14. ПРЕДЛОГ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ 

15. ФИНАНСИЈСКИ И НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА 

ИЗВЕШТАЈЕМ О РАДУ ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊЕА У ПОЖЕГИ ЗА 2017. ГОДИНУ   



16. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ 

18. ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ 

19. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА И ПРОГРАМА „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА 

ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ  

20. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ 

21. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

22. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

23. ПРОГРАМ МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ 

РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

24. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

25. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)  

26. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

27. РАЗНО 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

                                                                                                     Зорица Митровић 

 

 



З  А  П  И  С  Н  И  К 

  
Са четрнаесте седнице Скупштине општине Пожега, одржане 29.03.2018. године. 

 Седница је почела са радом у 10.00 часова. 
 Седница се аудио снима. 
 Записник води референт Лела Богдановић. 
 Седници од изабраних  52 одборника, присуствује 47 одборникa . 
 Седници не присуствују одборници: Бошко Котарац, Војка Петровић Сакач, Дејан 
Јовановић, Паун Петровић и Миљко Ерић. 

 
Председница Скупштине Зорица Митровић констатује да седници  Скупштине  

присуствује довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и пуноважно 
одлучивати. 
  

Поред одборника, седници Скупштине присуствовали су  и: председник општине 
Пожега Милан Божић, начелник општинске управе Велимир Максић, Општински 
правобранилац Миладин Филиповић, директор ЈКП „Наш дом“ Пожега, директор ЈКП 
„Дубоко“ Ужице, В.Д. директора Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега 
Снежана Шљивић, ликвидациони управник ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“ у 
ликвидацији, „Спортски објекти“ доо у ликвидацији  Пожега и „Културни центар Пожега“ 
Пожега Жарко Ковачевић, директор Центра за социјални рад Пожега Ђурђе Раковић  и 
представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега и Радио Пожега, ТВ Телемарк). 
   

Председница Скупштине је упознала одборнике да су Скупштини достављена два 
амандмана, затим став и предлог Општинског већа о тачкама дневног реда, став Савета за 
буџет и финансије везан за Одлуку о допунском буџету за 2018. годину, материјал са 
Административно мандатне комисије који се односи на другу и двадесетпрву тачку дневног 
реда и Решење МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, о 
давању претходне сагласности на Предлог програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2018. Годину, 
број 320-00-01651/2018-09 од 19. марта 2018. године, које министарство донело на основу 
захтева општине Пожега. 

 
Први амандман поднела је одборница Биљана Тошић и његов текст гласи: 
„ 1. У предлогу Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину, у делу 

Приходи додати средства у износу од 12.896.000,00 динара на економској класификацији 
732250 Капиталне донације од међународних организација. 

2. У предлогу Одлуке о допунском буџету  општине Пожега за 2018. годину, у делу 
Расходи – посебан део, додати средства у износу од 1.896.000,00 на функцију 452 Водени 
саобраћај, програм 1102 Комуналне делатности, пројекат „Безбедно и зелено“, економска 
класификација 423 Услуге по уговору. 

3. У предлогу Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину, у делу 
Расходи – посебан део, додати средства у износу од 11.000.000,00 на функцију 452 Водени 



саобраћај, програм 1102 Комуналне делатности, пројекат „Безбедно и зелено“, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти“. 

 
Други амандман поднела је одборница Миљанка Филиповић и његов текст гласи: 

 „ У предлогу Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину, у делу 
Расходи – посебан део, извршити следеће измене: 

- Функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, економска класификација 425 Текуће поправке и 
одржавање, на позицији 55, додати средства у износу од 2.000.000,00 динара за 
зимско одржавање улица и путева. 

- Функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска 
активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, позиција 37, 
смањити средства за износ од 2.000.000,00 динара. 

Оба достављена амандмана се односе на тачку три дневног реда. 
 
Председница Скупштине је упознала одборнике да је Општинско веће општине 

Пожега на основу члана 33. Став 2. Пословника о раду Скупштине Пожега, предложило 
Скупштини да у дневни ред данашње седнице, као хитно питање, уврсти прву измену и 
допуну Програма рада за 2018. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

Председица је затим дала на гласање предлог Општинског већа Пожега за допуну 
дневног реда. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали,  уврстила у дневни ред данашње седнице Прву 
измену и допуну Програма рада за 2018. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице. 
 

Председница Скупштине је потом дала на гласање дневни ред у целини. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 25 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, усвојила у целини, предложени  
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 

1.  ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници) 
3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

4. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“ 

5. ОДЛУКА О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У УДЕО ОПШТИНЕ У 

КАПИТАЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА „МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД 

6. ОДЛУКА  ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ – КОРИСНИК ЗДРАВСТВЕНИ 

ЦЕНТАР УЖИЦЕ, ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖЕГА – ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА  

7. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „НАШ 

ДОМ“ ПОЖЕГА  



8. ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА 

9. ОДЛУКА О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА – УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2017. ГОДИНУ  

ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ 

11. ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ 

12. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 

13. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 

14. ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ 

РАД ПОЖЕГА 

15. ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА 

16. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Културни центар Пожега - у ликвидацији 

17. ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Спортски објекти“ ДОО Пожега – у ликвидацији 

18. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ J.П. Дирекција за изградњу - Пожега, Пожега - у 

ликвидацији 

19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА 

20. ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

21. Прву измену и допуну Програма рада за 2018. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице. 

22. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)  

23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 

24. РАЗНО 

 

После усвајања дневног реда , председница је предложила да се због ефикаснијег 
рада Скупштине ограничи време дискусије и то тако што се шефовима одборничких група 
време дискусије ограничава на 8 минута, реплика 2 минута, а осталим одборницима време 
трајања дискусије да  се ограничи на 5 минута. 

 
   Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” 11, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила предлог председнице Скупштине Зорице 
Митровић о ограниченом трајању времена дискусије  

 
1. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила записник са дванаесте седнице Скупштине 
општине Пожега, као у достављеном тексту. 

 
2. 

 Скупштина Општине Пожега је на седници од 01.02.2018.године констатовала да је 
одборнику Дуки Илић са листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије – (СПС), 



Јединствена Србија – (ЈС) –Драган Марковић Палма“, престао мандат одборника у 
Скупштини општине Пожега, подношењем оставке на самој седници.  
 Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику престане 
мандат, пре истека времена на које је изабранм мандат се додељује првом следећем 
кандидату са исте изборне листе . 

Општинска изборна комисија је у складу са законским одредбама доделила мандат 
првом следећем кандидату за одборника са те изборне листе Мирославу Димитријевићу. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 42 одборника, “против” 
нико,“уздржан” нико, остали нису гласали, верификовала мандат одборнику Мирославу 
Димитријевићу, са листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије – (СПС), 
Јединствена Србија – (ЈС) –Драган Марковић Палма“. 
 

 
3. 

 Након детаљног образложења везаног за допунски буџет, а које је председник 
општине Милан Божић прочитао одборницима, у даљој дискусији по овој тачки дневног 
реда учествовали су одборници Гордана Стевић, Зорица Митровић, Тихомир Марјановић, 
Светлана Милински, Славко Николић, Зоран Јотић, Видоје Петровић и Братислава Ђурић. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” 2, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ 

ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ, као у достављеном тексту.  

Након завршеног гласања по овој тачки, председница Скупштине је дала паузу од 
пола сата. 

Скупштина је након паузе, у 12 часова, наставила са радом. У наставку, седници 
присуствује 46 одборника. Председница Скупштине констатује да седници  Скупштине  
присуствује довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и пуноважно 
одлучивати. 

4. 
 По овој тачки дневног реда у дискусијi су учествовали одборници Тихомир 
Марјановић, Гордана Стевић, Бошко Јелић, Гордана Маринковић Савовић, Зорица 
Митровић, Зоран Јотић, Видоје Петровић, Иван Новаковић и начелник општинске управе 
Велимир Максић. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 46 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ ОПШТИНСКИХ 

ПРИЗНАЊА „7. АПРИЛ“, као у достављеном тексту.                          

5.  
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА 
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У УДЕО ОПШТИНЕ У КАПИТАЛУ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„МОСТОГРАДЊА“ А.Д. БЕОГРАД, као у достављеном тексту.                         

6. 



Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ  ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА 
РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ – КОРИСНИК ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ, ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖЕГА 
– ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖЕГА , као у достављеном тексту.  

 
7. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА , као у достављеном тексту.  

8. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту.  

9. 
Након излагања одборника Душка Доловића, Скупштина је већином гласова, пошто 

је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила 

ОДЛУКУ О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА – УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, као у достављеном тексту.  

10. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића, Скупштина је већином гласова, 

пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, 

усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2017. 

ГОДИНУ  ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ, као у достављеном тексту. 

11. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 

2018. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ, као у достављеном тексту.  

12. 
Након излагања одборника Тихомора Марјановића, Скупштина је већином гласова, 

пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, 
усвојила ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА, као у 
достављеном тексту.  

13. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 

2018. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА,  као у достављеном тексту.  

14. 



 По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали одборници Гордана Стевић, 
Зорица Митровић и директор Центра за социјални рад Пожега Ђурђе Раковић. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА,  као у достављеном 
тексту.  

15. 
Након излагања одборника Душка Доловића, Скупштина је већином гласова, пошто 

је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила 
ПРЕДЛОГ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА, 
као у достављеном тексту.  

16. 
Након излагања одборника Тихомира Марјановића, Скупштина је већином гласова, 

пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” 1, “уздржан” нико, остали нису гласали, 
усвојила ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „Културни центар Пожега - у ликвидацији, 
као у достављеном тексту.  

17. 
 Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ 
„Спортски објекти“ ДОО Пожега у ликвидацији, као у достављеном тексту. 

 
18. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ J.П. 
Дирекција за изградњу - Пожега, Пожега - у ликвидацији, као у достављеном тексту. 
 

19. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” 1, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА 
СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту. 
 

20. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 
2018. ГОДИНУ, као у достављеном тексту. 
 

21. 
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 30 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Прву измену и допуну Програма рада за 
2018. годину ЈКП „Дубоко“ Ужице, као у достављеном тексту. 

 
 

22. 



 
Aдминистративно мандатна Комисија је заседала 28.03.2018. године и предложила 

је  Скупштини општине да донесе следећа решења: 
 
I 

Зорану Ђоковић престаје функција директора Јавног комуналног предузећа "Наш 

дом " Пожега, због поднете оставке. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Именује се Микан Јанковић, дипломирани инжењер геологије, за вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа " Наш дом" Пожега. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

II                                                                                                

Разрешава се Марија Мићовић, члан Савета за здравље општине Пожега. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Именује се Невенка Милосављевић дипломирани правник из Пожеге, за члана 

Савета за здравље. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

III 

Разрешава се Борко Матијевић, члан Комисије за именовање директора јавних 

предузећа. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Именује се Љубивоје Диковић, за члана Комисије за именовање директора јавних 

предузећа. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

IV 



Именује се Бранка Јордовић, за члана Управног одбора Установе за спорт и културу 

" Спортско-културни центар " Пожега, из реда запослених. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Именује се Сретен Мајсторовић, за члана Управног одбора Установе за спорт и културу 

" Спортско-културни центар " Пожега, из реда запослених. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

V 

Именује се Бојана Петровић , за члана Надзорног одбора Установе за спорт и културу 

" Спортско-културни центар " Пожега, из реда запослених.     

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

VI 

Разрешава се Снежана Мићовић, члан Школског одбора ОШ „Петар Лековић “ 

Пожега, из реда запослених . 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Именује се Снежана Крсмановић, за члана Школског одбора ОШ „ Петар Лековић “ 

Пожега, из реда запослених. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Разрешава се Душко Раковић, члан Школског одбра ОШ „ Петар Лековић“ Пожега, из 

реда запослених. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, 

“уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 

Именује се Радојко Тошић, за члана Школског одбра ОШ „ Петар Лековић“ Пожега, 

из реда запослених. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 31 одборник, “против” нико, “уздржан” 

нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту. 



23. 
У оквиру ове тачке тачке дневног реда која се односи на одборничка питања, за реч 

се јавио одборник Тихомир Марјановић и уз образложење, обавестио присутне одборнике 
да више неће бити члан одборничке групе Александар Вучић- Србија побеђује и да ће 
убудуће наступати као самостални одборник. 

  
  

На крају седнице Скупштине, председница је позвала све одборнике да се потпишу 
у евиденцију о присутности коју обавезно потписују сви присутни одборници и  на почетку 
и на крају седнице, како би могли  да остваре своје право на  дневнице. 
 

Седница је завршена у 13.30 часова. 
       
Записничар                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 
 Лела Богдановић                                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ        
                                                                                                                                      Зорица Митровић                                                                          



З  А  П  И  С  Н  И  К 

  
Са петнаесте (прве ванредне) седнице Скупштине општине Пожега, одржане 23.04.2018. 

године. 
 Седница је почела са радом у 10.00 часова. 
 Седница се аудио снима. 
 Записник води референт Лела Богдановић. 
 Седници од изабраних  52 одборника, присуствује 48одборникa . 
 Седници не присуствују одборници: Дејан Јовановић, Миљко Ерић, Радиша Антовић и Брана 
Тодоровић. 

Председница Скупштине Зорица Митровић констатује да седници  Скупштине  присуствује 
довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и пуноважно одлучивати.  

Поред одборника, седници Скупштине присуствовали су  и: председник општине Пожега 
Милан Божић, начелник општинске управе Велимир Максић, Општински правобранилац Миладин 
Филиповић, помоћник председника општине Дејан Петровић  и представници медија (Раде 
Марковић, Телевизија Пожега, Радио Пожега, ТВ Телемарк и ТВ 5 Ужице). 

Председавајућа седнице председница Скупштине Зорица Митровић је упознала одборнике  
да је Савет за буџет и финансије  на седници одржаној 20.04.2018. госине, разматрао предлог 
Одлуке о допунском буџету општине Пожега, па је предложио Скупштини да исти усвоји као у 
достављеном тексту. 

Након констатовања да нема предлога за измену и допуну дневног реда, председница 
Скупштине је дала на гласање предложени дневни ред. 
  Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико, 
“уздржан” нико, остали нису гласали, за ову прву ванредну седницу, утврдила следећи   
 

 
Д Н Е В Н И  Р Е Д 

 

1. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ  
(извршење обавезе по пресуди Апелационог суда у Крагујевцу бр. Гж 1158/17 од 
05.03.2018. године) 

 
1. 

За реч се јавио председник општине Милан Божић. Председник је на почетку свог излагања 
рекао да је ова ванредна седница Скупштине заказана због, како је навео, изнуђеног буџета и  штете 
која је нанета општини Пожега, а самим тим и пореским обвезницима, због штете  која се плаћала, 
која се плаћа и која ће се и на даље плаћати, а да износ који ће се на крају започетог процеса 
сабрати, износи око 200.000 евра, односно имзеђу 20 и 24 милиона динара. Председник је даље 
истакао да одговорност за ову и овакву пресуду сносе власти општине Пожега које су водиле ову 
општину у периоду од 1996. године до 2015. године. Власти из тог периода дугују грађанима 
објашњење како је овај проблем настао и како су оволики дугови настали. Ради се о парцели 381 
КО Пожега је враћена власнику, он је извршио конверзију и из права коришћења прешао у право 
власништва. Тада није могао да користи своју парцелу јер му локална самоуправа то није 
омогућила. Власник је био принуђен да тужи општину. Спор је добио и износ накнаде за штету која 
му је нанета је негде око седам милиона динара. То је накнада штете за период од 01.01.2012. 
године до 31.12.2013. године. Следи и накнада штете за период од 01.01.2014. године до 
15.05.2015. године у износу од четири-пет милиона динара. Када се сабере све што је плаћено за 



тај плац сума је огромна. Прво је плаћен плац око 5-6 милиона динара, рушење објеката је плаћено 
око 5 милина динара, затим на то ових седам милиона за период 2012 и 2013. година, потом за 
четрнаесту и део петнаесте четири – пет милиона, што је укупно око 22-23 милиона динара или око 
двеста хиљада евра за једно велико ништа. Нагласио је да је овог пута одбијено од здравства. Оно 
што се зна шта је сигурно испред општине је и судско извршење у висини од 7 милиона динара због 
блокаде текућег рачуна МЗ Узићи од пре 6-7 година, затим судско извршење у висини од 4 милиона 
динара због блокаде текућег рачуна МЗ Расна и тужба и судско извршење због котла у Основној 
школи „Емилија Остојић“. 

После овог излагања, председник  је одборницима дао образложење Одлуке о допунском 
буџету за 2018. годину, са предлогом да ову одлуку усвоје, нагласивши при том да на приходној 
страни буџета нису вршене измене, а да су на расхосној страни буџета у посебном делу буџете 
извршене следеће измене: 
 

1. На позицији 35, функција 130 Опште услуге, економска класификација 483 Новчане казне по решењу 
судова, додата су средства у износу од 4.000.000,00 динара за исплату накнаде по решењу 
Апелационог суда 

2. На позицији 39, функција 130 Опште услуге, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва 
повећана су средства за 4.000.000,00 динара 

3. На позицији 54, функција 421 Пољопривреда, економска класификација 451 Субвенције, додата су 
средства у износу од 2.000.000,00 динара за инвестиције у физичка средства пољопривредних 
газдинстава – за набавку ситне механизације 

4. На позицији 57, функција 451 Друмски саобраћај, економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти додата су средства у узносу од 5.000.000,00 динара за реконструкцију улица и путева 

5. На позицији 81, функција 760 Здравствено некласификовано на другом месту, економска 
класификација 511 Зграде и грађевински објекти, средства у износу од 15.000.000,00 динара, која су 
планирана за реконструкцију просторија Дома здравља у Пожеги, бришу се. 

Након излагања прдседника општине у дискусији су учествовали одборници Гордана 
Стевић, Видоје Петровић, Тихомир Марјановић. За реч су се јавили и помоћник председника Дејан 
Петровић и Општински правобранилац Миладин Филиповић, који су детаљно и хронолошки 
појаснили одборницима када је проблем настао и како је текао по годинама. 

 
Помоћник председника Дејан Петровић: Решење о експропријацији Комитета за привреду 

и финансије датира из 1984. године. По Закону о експропријацији који је тада био на снази, време 
привођењу намени је било десет године. Након десет година, уколико се земљиште не приведе 
намени, оно се враћа старом власнику.  

Промењен је  правни статус земљишта. Република Србија и породица Антовић нису више 
били носиоци трајног коришћења земљишта већ Република Србија и Општине Пожега. Касније, 
1990. године, општина Пожега, земљиште даје на коришћење закупцима и то траје све до 1995. 
године. Урађена је интерна препарцелација, направљено је 19 мањих локација и подигнуто је 18 
монтажних објеката. Са власницима су склопљени уговори који су истицали 1995. године.  

Земљиште у законом предвиђеном року није приведено намени, а намена је била изградња 
пословно стамбене зграде. Разлог због кога је таква ситуација настала је највероватније тај што се 
кп 388/1 КО Пожега налази уз магистрални пут, што је створило додатне проблеме који се на време 
нису предвидели. 

Од 1995. године општина Пожега је у проблему. Земљиште није приведено намени иако је 
прошло десет година. Тад је већ требало да буде јасно да ће земљиште бити враћено физичком 
лицу.  

Скупштина општине Пожега је 1995. године донела Одлуку о уклањању мањих монтажних 
објеката подигнутих на тој парцели. Та одлука тада није оператизована. У том периоду је требало 



информисати власнике тих објеката, који су плаћали порез на имовину (који иначе није имао везе 
са својинским правом) и на зараде, шта је евидентно да ће се у наредном периоду догодити. 
Требало је искоординирати са људима који су били у стању несавесности у процесном смислу. 
Општина је већ тада фактички несавесна. Било је неопходно позвати све те предузетнике и 
сугерисати им да не дозвољавају себи да издају под закуп земљиште које није њихово, а камоли 
дозволити да се оно прометује. Прометовали су се локали који не постоје у Служби за катастар 
непокретности. Људи су куповали фактички ливаду. Општина је имала довољно луфта да договара, 
да посредује између старог власника и њих, да буде медијатор. 
 Године 2004. покренут је поступак пред Општинском управом код нас, а 2007. године, 
земљиште је враћено у претходни режим, значи породици Антовић. Општина је и тада имала још 
луфта да се договори, да се купи то земљиште, јер то би била много боља (иако и то лоша, али боља) 
варијанта, па да су се тада направили уговори са тим људима, не би до овога дошло. Или да се 
дошло до неког другог решења које не би дозволило да дође до овога до чега је данас дошло. 
 Године 2011. Решењем службе за катастар непокретности, ради се конверзија – пренос 
права коришћења у право својине. У процесном смислу општина Пожега нема више шта ту да 
тражи. 
 Што се тиче Општинског правобранилаштва, они су упутили веома прецизну жалбу јер је 
првостепена пресуда пала, па је враћена на првобитни поступак, а сада је Апелациони суд само 
потврдио првобитну пресуду. 
 Направљен је озбиљан пропуст од стране тадашњег руководста који се у наредном периоду 
не сме никако поновити.  
 

Општински правобранилац Миладин Филиповић: Овај поступак због кога је заказана 
ванредна седница Скупштине Пожега је почео 1984. Године, доношењем Решења о 
експропријацији објеката и изузимању земљишта за изградњу пословно стамбеног објекта на тој 
локацији. Обзиром да у законом предвиђеном року, пословно стамбени објекат није изграђен, 
власници су искористили своје законско право и тражили су поништај Решења о експропријацији. 
Поступак за поништај тог решења је кренуо 2004. Године, значи 20 година после његовог доношења. 
Тај поступак је вођен пред нашом имовинско правном службом, пред другостепеним органом, 
надлежним Министарством за привреду и пред Управним судом Републике Србије. На крају је 
поступак окончан и решење је поништено. Кад је Решење о експропријацији и изузимању 
земљишта поништено, земља је враћена власницима доношењем Решења о конверзији земљишта 
и претварању из својине Републике Србије, коришћење је било општинско, у својину бивших 
власника Антовића и Ђокића.  
Пошто општина Пожега, кад је решење постало правоснажно, није предузела мере да земљиште 
врати бившим власницима а власници подигнутих објеката нису предузели мере уклањања 
објеката, бивши власници су били принуђени да покрену поступак пред надлежним судом, за 
доношење пресуда о уклањању постојећих објеката. Поступак је на крају дошао до Апелационог 
суда. Стигле су пресуде по којима се  општина Пожега и власници сваки по на особ, обавезују да у 
року од 15 дана од правоснажности пресуде, са кат парцеле кп 388/1 КО Пожега уклоне  подигнуте 
објекте. Ни по тим пресудама правоснажним и извршним није поступано.  
Након тога, тражено је принудно судско извршење за уклањање и након тога објекти су уклоњени. 
Остао је само један мали део на углу јер је ту био други власник, а пресуда још није била 
правоснажна. Касније је и то уклоњено.  
Даље, бивши власници Антовић Зоран и Антовић Рашо су тужили за накнаду штете измакле добити, 
а на основу закључених уговора о закупу са другим лицима, коју су могли остварити да су објекти 
уклоњени на време како је гласило у решењима а затим и у пресудама нашег суда, Апелационог и 
Врховног суда. 



Иначе, ми смо се жалили на прву пресуду, наша жалба је успела па је предмет враћен поново на 
поступак Општинском суду. Цео тај поступак је поновљен још једном тако, а ово сада је трећа 
пресуда где је наша жалба одбијена. 
Да не би дошло до блокаде рачуна буџета и нових додатних трошкова (судског поступка, такси, 
накнаде за рад адвоката ), предлажем добровољно извршење правоснажне и извршне судске 
одлуке и предлажем доношење Одлуке о допунском буџету . 
Када се ово буде извршили, према тим људима правиће се други поступци , односно туживаћемо 
их, обзиром да постоји солидарна обавеза општине Пожега и бивших власника, као што смо их 
утуживали за рушење објеката на овој парцели. Ти поступци су окончани негде око 80 посто и они 
су платили свој део обавезе и повратили новац у буџет општине Пожега. 
Општина је тужила и старог власника за накнаду за спорни плац, који је своју обавезу извршио о 
општини уплатио колико му је суд досудио. 
Иначе, пракса Правобранилаштва је да када добијемо тужбу, тражимо да се заузме одговарајући 
став, као што обавештавамо и о сваком исходу спорова, што је био случај и са овим спором, 
нагласио је Општински правобранилац Миладин Филиповић, али реакција руководства је изостала, 
а последице су сада испред нас, завршио је своје излагање Општински правобранилац. 

Како се након овог излагања нико више није јавио за реч, предсеница је ставила на гласање 
једину тачку дневног реда.  

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” /, “уздржан” 
нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. 
ГОДИНУ, као у достављеном тексту.  

У складу са чланом 54. Став 7. Пословника о раду Скупштине општине Пожега и Одлуком о 
допунском буџету Општине Пожега за 2018. Годину, где је опредељен износ од милион динара за 
финансирање вантелесне оплодње у 2018. Години, председница Скупштине је предложила 
Скупштини општине Пожега да донесе следећи Закључак:  

„Средста за финансирање вантелесне оплодње у 2018. Години у износу од милион динара 
доделиће се у складу са одредбама Одлуке о критеријумима за остваривање права на финансијску 
помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. Години.“ 
Како се нико није јавио за реч председница је ставила на гласање предлог овог закључка. 

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 44 одборника, “против” /, “уздржан” 
нико, остали нису гласали, усвојила закључак да се средстава у износу  од милион динара за 
вантелесну оплодњу, доделе у складу са одредбама Одлуке о критеријумима за остваривање права 
на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. Години 

На крају седнице Скупштине, председница је позвала све одборнике да се потпишу у евиденцију о 
присутности коју обавезно потписују сви присутни одборници и  на почетку и на крају седнице, како би могли  
да остваре своје право на  дневнице. 

 
Седница је завршена у 13.30 часова. 

       
Записничар                                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
 Лела Богдановић                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
       
                                                                                                                                               Зорица Митровић                                                                          

























































































 1 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ПОЖЕГА 
 
 
 
 

           
         НАЦРТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЖЕГА, МАЈ 2018. 
 



 2 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ број 129/2007) , члана 77. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“ број 54/09…101/12,108/13,142/14,103/15) и члана 14. и 105. Статута 
општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), а на предлог 
председника општине Пожега, Скупштина општине Пожега, на седници одржаној 
дана _____________2018.године, донела је 
 

 
О Д Л У К У  О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

  
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 У консолидованом завршном рачуну општине Пожега за 2017. годину,у 
Билансу стања на дан 31. децембра 2017. године утврђена је укупна актива у износу 
од 1.292.789.000,00 динара и укупна пасива у износу од 1.292.789.000,00 динара, и 
то: 
 

АКТИВА: 
 - 011000 некретнине и опрема                 427.541.000 
           - 013000 драгоцености                                5.425.000 
 - 014000 природна имовина                      19.851.000 
 - 015000 нефинансијска имовина у припреми и аванси   239.806.000 
 - 016000 нематеријална имовина           8.442.000 
 - 022000 залихе ситног инвентара      37.000 
 - 111000 дугорочна домаћа финансијска имовина    480.042.000 
 - 121000 новчана сред.,пл. метали и хартије од вредности       52.812.000  

- 122000 краткорочна потраживања          7.502.000 
 - 123000 краткорочни пласмани           2.530.000 
 - 131000 АВР            48.801.000
        СВЕГА АКТИВА:                1.292.789.000 
 
 ПАСИВА: 
 - 211000       домаће дугорочне обавезе        45.115.000 
 - 221000 домаће краткорочне обавезе             400.000 
 - 231000 обавезе за плате и додатке             179.000 
 - 234000 обав. по основу соц. допр. на терет посл.             32.000 
 - 236000       обавезе по осн.соц.помоћи запосленим           449.000 
 - 237000 сл.путовања и услуге по уговору            726.000                     
 - 245000 обавезе за остале расходе             783.000 
 - 252000 обавезе према добављачима        46.232.000 
 - 291000 ПВР            10.032.000 
 - 311000 капитал                1.136.029.000 
 - 321121 вишак прихода – суфицит        12.378.000 
 - 321311 нераспор. вишак прихода из ранијих година                 40.434.000 
  СВЕГА ПАСИВА:                                                1.292.789.000 
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Члан 2. 

 У Билансу прихода и расхода у периоду од 01.јануара до 31. децембра 2017. 
године утврђени су: 
 1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена  
     по основу продаје нефинансијске имовине        797.744.000 
 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 
     нефинансијске имовине                     851.777.000 
 3. Мањак прихода и примања- дефицит (2-1)                         54.033.000 
 4. Кориговање мањка прихода:                     115.394.000 
  -део нераспоређеног вишка прихода 
  и примања из ранијих година који је коришћен 
  за покриће расх. и издатака текуће године    70.385.000 

 - износ расхода и издатака  за нефинанс.имовину 
 финансираних из кредита                                   45.009.000 

                          
 5.  Покриће изврш. издатака из текућих прих. и примања                      8.558.000 

- утрошена средства текућих прихода 
и примања од продаје неф.имовине 
за набавку финансијске имовине                   8.558.000 
 
   

         

  Вишак прихода  и примања –суфицит                       52.803.000 
 
 
      

 Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака: 
 
 - 710000 порези            472.063.000 
 - 730000 донације и трансфери                    252.676.000 
 - 740000 други приходи             68.564.000 
 - 770000 меморандумске ставке                        2.579.000 
 - 810000 примања од продаје основних средстава           1.862.000 
   

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:                  797.744.000 
 
 - 410000 расходи за запослене                   173.168.000 
 - 420000 коришћење услуга и роба         284.486.000 
 - 440000 отплата камата                  205.000 
 - 450000 субвенције             59.684.000 
 - 460000 донације,дотације  и трансфери        110.553.000 
 - 470000 социјално осигурање и социјална заштита        12.881.000 
 - 480000 остали расходи                       68.005.000 
 - 510000 основна средства                               140.912.000 
 - 540000  природна имовина               1.883.000 
    УКУПНИ РАСХОДИ:         851.777.000 
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Члан 3. 
 Остварена примања од продаје финансијске имовине  и задуживања  и издаци 
за набавку финансијске имовине и отплату кредита остварени су у укупном износу од 
36.401.000,00 и то: 
 
 
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
 

  

I ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

92 - 

II ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 45.009.000 

1. Примања од домаћих задуживања 911 45.009.000 

2. Примања од иностраног задуживања 912 - 

                  УКУПНО  I+ II   45.009.000 

III НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 8.558.000 

IV ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 - 

1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 - 

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 - 

                  УКУПНО  III + IV  8.558.000 

V  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I+ II - III - IV =-V)  -36.451.000 

 
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату кредита извршени су у 

укупном износу од 8.558.000, а односе се на учешће у капиталу ЈП „Рзав“ по основу 
финасирања акумулације „Сврачково“ 7.122.000,00 динара и ЈКП“Дубоко“ Ужице 
1.436.000,00 динара. 
       

 
 

Члан 4. 
 Остварени вишак прихода и примања – суфицит консолидованог биланса 
прихода и расхода буџета општине Пожега из члана 2.ове Одлуке, у износу од  
52.803.000 динара састоји се из: 
 -дела вишка прихода и примања наменски опредељених у наредну годину у 
износу од 38.393.000,00 динара, 
 -нераспоређеног дела вишка прихода и примања  за пренос у  наредну годину 
14.410.000,00 динара. 
  
  
 
 

Члан 5. 
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит биланса прихода и расхода 

буџета општине Пожега износи 54.033.000 динараа, а утрошена средства текућих 
прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске 
имовине износе 8.558.000,00 динара. 

Покриће буџетског дефицита у износу од 54.033.000 динара и извршених 
издатака за набавку финнасијске имовине у износу од 8.558.000 динара извршено је 
из дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 
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54.033.000 динара и утрошених средстава текућих прихода и примања у износу од 
8.558.000,00 динара. 

Остварени вишак прихода и примања-суфицит износи 52.803.000,00 динара. 
 
 

  
 

Члан 6. 
 У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01. јануара до 
31. децембра 2017. године утврђена су укупна примања у износу од 46.871.000 
динара и укупни издаци у износу од  151.353.000 динара. Мањак примања износи 
104.482.000 динара. 
 Структура примања: 
 - 810000 примања од продаје основних средстава            1.862.000 
 - 910000 примања од задуживања            45.009.000 
  
 
       СВЕГА:                              46.871.000 
 
 Структура издатака: 
 - 510000 основна средства                          140.912.000 
 - 540000 природна имовина               1.883.000 
 - 620000 набавка финансијске имовине             8.558.000 
 
       СВЕГА:                  151.353.000 
 
 Мањак примања                            104.482.000 
 
 
 
 

Члан 7. 
 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 
2017. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 842.753.000 динара, 
укупни новчани одливи у износу од 860.335.000 динара и мањак новчаних прилива у 
износу од 17.582.000 динара. 
 
 
 Структура новчаних прилива: 
 - 710000 порези             472.063.000 
 - 730000 донације и трансфери                     252.676.000 
 - 740000 други приходи              68.564.000 
 - 770000 меморандумске ставке                                   2.579.000 
 - 810000 примања од продаје основних средстава            1.862.000 
 - 910000 примања од задуживања            45.009.000 
 
   СВЕГА НОВЧАНИ ПРИЛИВИ:         842.753.000 
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 Структура новчаних одлива: 
 - 410000 расходи за запослене                     173.168.000 
 - 420000 коришћење услуга и роба          284.486.000 
 - 440000 отплата камата                      205.000 
 - 450000 субвенције              59.684.000 
 - 460000 донације и трансфери                     110.553.000 
 - 470000 права из социјалног осигурања           12.881.000 
 - 480000 остали расходи                        68.005.000 

- 510000 основна средства                       140.912.000 
- 540000 природна имовина               1.883.000 
- 620000 набавка финансијске имовине             8.558.000 

    
СВЕГА НОВЧАНИ ОДЛИВИ:         860.335.000 

 
 Мањак новчаних прилива                        17.582.000 
 Салдо готовине на почетку године            70.385.000 
 Кориговани приливи            842.753.000 
 Кориговани одливи             860.335.000 
   

 Салдо готовине на крају године                       52.803.000 
 
 
 

Члан 8. 
 Укупно извршене отплате по основу кредита у 2017. години износе 205.000 
динара, и то: 

 укупно буџет остали 
Отплата главнице 0 0 - 
Отплата камата 205.000 205.000    - 
        УКУПНО: 205.000 205.000 - 

 
Члан 9. 

 Извештај о оствареним одступањима даје се на позицијама до којих је дошло 
до значајнијих одступања  од планираних расхода у већим износима: 
- раздео 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита некласификована на 
другом месту,  Програм 0901 Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0001 
Социјалне помоћи, економска класификација 472 реализована је са 75% од 
планираног износа, а до оступања је дошло због нереализованих наменских 
средстава за избегла и расељена лица за адаптацију стамбених објеката у износу од 
2.897.495,00 дин и за превоз социјално угрожене деце 835.100,00 дин; 
-раздео 3. Општинска управа, функција 130 Опште услуге, Програм 0602 Локална 
самоуправа, Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, 
економска класификација 512 Машине и опрема реализован је са 82% од 
планираног износа. До одступања је дошло због нереализованих расхода за набавку 
разгласне опреме;  
-раздео 3. Општинска управа, функција 360 Јавни ред и безбедност 
некласификована на другом месту, Програм 0701 Путна инфраструктура, 
Програмска активност 0005 Унапређење саобраћаја на путевима, реализована је са 
17,02%. Планирано је 5.850.000,00 динара,а реализовано 995.870,00 динара. У 
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оквиру наведеног пројекта реализовано је само набавка опреме за опремање 
саобраћајне полиције на економској класификацији 512, а средства на економским 
класификацијама 423, 424 и 511 нису реализована. Нереализована средства се 
односе на расходе за рад тела за координацију, превентивно промотивне активности 
и изградњу аутобуских стајалишта; 
- раздео 3. Општинска управа, функција 421 Пољопривреда, Програм 0101 Развој 
пољопривреде, Пројекат 0004 Изградња мини млекаре, економска класификација 
511 Зграде и грађевински објекти  реализована је са 54% од планираног износа, а до 
одступања је дошло због застоја у динамици реализације пројекта.Неизвршене 
обавезе пренете су у наредну годину; 
- раздео 3. Општинска управа, функција 451 Друмски саобраћај, Програм 0701 
Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Програмска активност 0002 
Одржавање саобраћајне инфраструктуре, економска класификација 511 Зграде и 
грађевински објекти реализована је са 48% од планираног износа. Средства су 
планирана у износу од 68.200.000,00 динара, а односе се на кредитна средства од 
60.000.000,00 динара и на средства буџета од 8.200.000,00 динара за плаћања ПДВ-
а за изведене радове. Утрошак средстава планиран је за изгрдању и реконструкцију 
путне инфраструктуре на сеоским подручјима. До одступања је дошло због застоја у 
динамици извођења радова. Реализација наведеног пројекта извршиће се током 
2018. године; 
- раздео 3. Општинска управа, функција 510 Управљање отпадом, Програм 0601 
Комунална делатност, Програмска активност 0003 Одржавање депонија, економска 
класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине реализована је са 29%.  
- раздео 3. Општинска управа, глава 3.2 Културни центар, функција 820 Услуге 
културе, програм 1201 Развој културе, пројекат 0018 Годишњи програм градске 
галерије Пожега, извршена су средства у укупном износу од 322.513,50 динара. 
Средства за реализацију овог пројекта добијена су из републичког буџета у износу 
од 600.000,00 динара. Неутрошена средства у износу од 277.486,50 динара враћена 
су у републички буџет. 
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911 Предшколско 
образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, Програмска активност 0001 
Функционисање предшколских установа, економска класификација 414 Социјална 
давања запосленим реализована је са 74% због неутрошених средстава за програм 
рационализације запослених. 
 - раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911 Предшколско 
образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, Програмска активност 0001 
Функционисање предшколских установа, економска класификација 426 Материјал 
извршена је са 81% .До одступања је дошло због нереализованих средстава 
сопствених прихода у планираном износу. 
- раздео 3.Општинска управа, глава 3.3 Дечји вртић, функција 911 Предшколско 
образовање, Програм 2001 Предшколско васпитање, Програмска активност 0001 
Функционисање предшколских установа, економска класификација 512 Машине и 
опрема извршена је са 68%. До одступања је дошло због нереализованих средстава 
сопствених прихода у планираном износу. 
 

- раздео 4.Скупштина општине, функција 110 Извршни и законодавни органи, 
Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност 
0001 Функционисање Скупштине, економска класификација 423 Услуге по 
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уговору реализована су са 62%. Нереализована средства се односе на 
трошкове репрезентације и накнада за рад скупштинских савета и комисија. 

-  
 

Члан 10. 
 Средства текуће буџетске резерве буџета општине Пожега за 2017. годину 
распоређивана су решењима извршног органа за непланиране и недовољно 
планиране расходе, у укупном износу од 4.799.385,00 динара, а коришћена за 
следеће намене: 
 

Раздео Глава Функц. Конто Назив Износ 

1-Председник 0 110 414 Социјална давања запосл 95.189,00 

3-Опш.управа 0 090 472 Накнаде за соц.заштиту 321.295,00 

 0 130 414 Социјална давања запосл 37.691,00 

   416 Награде,бонуси и ост.расх. 43.693,00 

   422 Трошкови путовања 111.291,00 

   423 Услуге по уговору 744.086,00 

   424 Специјализоване услуге 38.810,00 

   426 Материјал 278.060,00 

   465 Остале дотације 22.909,00 

   485 Накнада штете  68.621,00 

   512 Машине и опрема 440.384,00 

 0 451 425 Текуће поправке 179.200,00 

 0 474 511 Зграде и грађ.објекти 100.000,00 

 0 810 481 Дотације невлад.организац. 650.000,00 

 0 820 481 Дотације невлад.организац. 200.000,00 

 0 915 422 Трошкови путовања 48.870,00 

 0 920 463 Донације и трансфери 333.852,00 

 3.1 Библ. 820 416 Награде,бонуси и ост.расх. 21.664,00 

 3.2 К.цент 820 414 Социјална давања запосл 8.188,00 

  820 423 Услуге по уговору 961.000,00 

 3.4 Вртић 911 424 Специјализоване услуге 1.998,00 

 3.7 Мес.зај 160 512 Машине и опрема 21.247,00 

4-Скупштина 0 110 414 Социјална давања запосл 41.531,00 

   422 Трошкови путовања 26.467,00 

5-Опш.правоб 0 130 416 Награде,бонуси и ост.расх. 3.339,00 

     
УКУПНО: 

 
4.799.385,00 

 

 
 
  
 

Члан 11. 
 

 У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, решењима извршног 
органа  у 2017. години у текућу буџетску резерву пренета су средства у укупном 
износу од  15.507.078,00 динара  са следећих позиција: 
 



 9 

Раздео Глава Функц. Конто Назив Износ 

3-Опш.управа 0 130 411 Плате и додаци запослен 11.461,00 

   512 Машине и опрема 2.689.783,00 

  451 511 Зграде и грађевински објек 1.220.000,00 

  630 621 Набавка дом.фин.имовине 2.685.462,00 

 3.2 К.цент 820 421 Стални трошкови 170.895,00 

 3.7 Мес.зај 160 425 Текуће поправке и одржав 8.358.000,00 

   483 Новчане казне 371.477,00 

     
УКУПНО: 

 
15.507.078,00 

 

 
  
  Средства из става 1. овог члана распоређивана су решењима извршног 
органа, а коришћена за следеће намене: 
 
 
 
 

Раздео Глава Функц. Конто Назив Износ 

3-Опш.управа 0 090 472 Накнаде за соц.заштиту 62.500,00 

 0 130 423 Услуге по уговору 1.220.000,00 

   483 Новчане казне 371.477,00 

   511 Зграде и грађевински обј. 2.000.000,00 

 0 451 425 Текуће поправке и одржав 11.043.462,00 

 0 474 423 Услуге по уговору 61.768,00 

   511 Зграде и грађевински обј. 405.374,00 

 0 912 463 Донације и трансфери 130.596,00 

 3.2 К.цент 820 424 Специјализоване услуге 170.895,00 

 3.4 Вртић 911 411 Плате и додаци запослен 567,00 

   415 Накнаде за запослене 1.000,00 

5-Опш.правоб 0 130 411 Плате и додаци запослен 10.894,00 

   465 Остале дотације 28.545,00 

     
УКУПНО: 

 
15.507.078,00 

 

  
 
 

Члан 12. 
 Средства сталне буџетске резерве буџета општине Пожега за 2017. годину 
распоређивана су решењима извршног органа у укупном износу од 1.240.000,00 
динара, а коришћена за следеће намене: 
 - раздео 3.функција 130. конто 484 Накнада штете                 1.240.000,00 
  
             УКУПНО СТАЛНА РЕЗЕРВА:     1.240.000,00 
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Члан 13. 

 
У 2017. години укупно је остварено 89.115.043,03 динара наменских 

средстава.  У следећој табели дајемо преглед утрошка ових средстава: 
 

 
намена 

 

 
износ дин 

 
утрошено 

дин 

 
за пренос у 

2018.год. 

Наменски трансфер за социјалну 
заштиту (добијено од Министарства за рад, 

запошљавање и социјлану политику, а 
реализовано преко Општинске управе за личне 
пратиоце 

 
4.283.396,37 

 
4.283.396,37 

 
0 

Пројекат “Унапређење библиотечких 
услуга“ (добијено од Министарства културе, а 

реализовано преко Народне библиотеке) 

 
498.084,00 

 
498.084,00 

 
0 

Трошкови превоза на службени пут у 
иностранство (добијено од Министарства 

културе, а реализовано преко Народне 
библиотеке) 

12.500,00 12.500,00 0 

 Трошкови превоза на службени пут у 
иностранство (добијено од Министарства 

културе, а реализовано преко Народне 
библиотеке) 

21.258,00 21.258,00 0 

Пројекат “Годишњи програм градске 
галерије Пожега“ (добијено од Министарства 

културе,а реализовано преко Културног центра) 

  
322.513,50 

 
322.513,50 

 
0 

Средства за реконструкцију атарских 
путева (добијено од Републичког буџета, 

реализовано преко Општинске управе) 

5.567.150,00 5.567.150,00  
0 

Средства за испитивање плодности 
земљишта (добијено од Републичког буџета, 

реализовано преко Општинске управе) 

552.457,50 552.457,50  
0 

Средства за избегла и расељена лица 
(добијено од Комесаријата за избеглице 
5.420.065,20 дин 30.11.2016. Реализовано преко 
Општинске управе у 2017.години 2.409.732,70 дин) 

 
3.010.332,50 

 
0 

 

 
3.010.332,50 

Средства из кредита за реконструкцију 
путева у сеоским МЗ (средства повучена по 

уговору о кредиту са банком Интеса) 45.008.876,87 28.069.409,35 16.939.467,52 

Средства за ПДВ за радове на школи 
„Е.Остојић“ и на Краваричкој реци 
(средства добијена из републичког буџета у 
децембру 2017.године) 996.964,60 0 996.964,60 

Средства од новчаних казни у 
саобраћају (утрошено 3.750.000,00 за 

одржавање путева и 995.870,00 за безбедност 
саобраћаја) 7.836.357,15 4.745.870,00 3.090.487,15 

Средства грађана за изградњу сеоских 
водовода (уплаћено на рачун 744250 

Капитални трансфери од физичких и правних 6.630.069,44 6.630.069,44 0 
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лица) 
Средства на подрачуну Општинске 
управе –„Мартовске поплаве 2016“ 11.377.083,10 0 11.377.083,10 

Наменска средства индиректних 
корисника 2.998.000,00 0 2.998.000,00 

 
 89.115.043,03 50.702.708,16 38.412.334,87 

 
 
 
 

 
Члан 14. 

 Завршни рачун буџета општине Пожега за 2017.годину са свим својим 
прилозима  и Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пожега за 2017. годину 
саставни је део ове Одлуке. 
 
 

Члан 15. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине 
Пожега». 
 
 
 
 

01 број  ______________ од _____________2018. године 
Скупштина општине Пожега  

 
 
 

               Председник, 
         Зорица Митровић 
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О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 
 
 

 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 
 
 
 Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Пожега за 2017. годину 
урађен је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском 
рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења 
завршних рачуна корисника буџетских средстава, као и другим прописима који 
регилишу ову област. 
 Чланом 78. Закона о буџетском систему утврђен је календар активности на 
изради и предаји завршног рачуна буџета и то: 
 -15.мај - локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке 
о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи 
извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном 
извршном органу; 
 -1.јун - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне 
власти предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем 
које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину; 
 -15.јун - локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за 
трезор одлуку о  завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране 
скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти. 
 Финансирање буџетских расхода општине Пожега у 2017.години вршено је у 
складу са Одлуком о буџету општине Пожега за 2017.годину и Одлукама о 
допунским буџетима за 2017.годину. 

Одлуком о буџету општине Пожега за 2017.годину, која је донета на седници 
Скупштине општине одржаној 22.12.2016.године, утврђена су укупна буџетска 
средства у износу од 861.875.000,00 динара, у чему  приходи из буџета 845.127.000 
динара, а приходи из додатних извора  16.748.000 динара. 
 У току 2017.године извршено је шест измена Одлуке о буџету, којима су поред 
обезбеђења додатних средстава за поједине расходе вршене и прерасподеле 
унутар одобрених апропријација.   

 Одлуком о допунском буџету од 09.03.2017.године извршено је обезбеђење 
додатних средстава за: опремање месних канцеларија, вантелесну оплодњу, 
набавку грла стоке у сарадњи са фондацијом „Владе и Ана Дивац“, набавку 
разгласне технике, трошкове поступка ликвидације ЈП“Дирекција за изградњу“, 
исплату зарада запослених у ЈП“Дирекција за изградњу“ за месец март и друге 
трошкове у мањим износима. 

 Одлуком о допунском буџету од 26.05.2017. године извршена је корекција 
приходне стране буџета према стварном вишку прихода по завршном рачуну за 
2016. годину, као и према динамици остварења прихода за првих пет месеци 
2017.године. На расходној страни извршена је прерасподела унутар одобрених 
апропријација по захтевима буџетских корисника. Средства су у највећем износу 
додата за откуп земљишта за изградњу трансфер станице, за откуп магацина у 
Висибаби, за реконструкцију фасада зграда на Тргу Слободе, за одржавање градског 
стадиона, за трошкове поступка ликвидације ЈП“Дирекција за изградњу“, за 
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предтакмичење младих трубачких оркестара. Такође, распоређена су и  наменска 
средства по завршном рачуну на одговарајуће позиције. 

 Одлуком о допунском буџету од 11.07.2017. године укупна средства су остала 
непромењена, само је извршена промена структуре расхода, тако што су повећана 
средства највећим делом за ванредне ситуације, а смањена средства за 
реконструкцију улица и путева, пројекте и откуп земљишта у Рошкој бањи. 

Одлуком о допунском буџету од 24.08.2017.године на приходној страни буџета 
додат је приход од учешћа грађана у финансирању изградње водовода. На 
расходној страни обезбеђена су додатна средства за уговоре о делу, уговоре о 
привременим и повременим пословима, трошкове материјала и друге трошкове у 
оквиру Општинске управе, за ванредне ситуације, чишћење јавних површина, превоз 
ученика основних школа, електричну енергију –јавна расвета, хватање паса 
луталице и друге врсте трошкова у мањим износима. Смањена су средства за 
исплату накнада штете од уједа паса луталица по закљученим поравнањима, за 
реконструкцију улица и путева, реконструкцију крова у школи „Петар Лековић“, 
камате по узетом кредиту. Истовремено је извршена прерасподела унутар 
одобрених апропријација по захтевима корисника. 

Одлуком о допунском буџету од 02.11.2017. године приходи и расходи су 
кориговани према остварењу и извршењу за десет месеци и према очекиваним 
кретањима  до краја године. На расходној страни буџета обезбеђена су додатна 
средства за превоз ученика основних школа, за електричну енергију-јавна расвета, 
за чишћење јавних површина, за РК и ФК „Слога“, за ванредне ситуације, за ПДВ за 
радове који су изведени на реконструкцији улица и путева из средстава кредита, за 
разне врсте трошкова код Општинске управе. 

Одлуком о допунском буџету од 21.12.2017. године утврђена су укупна 
буџетска средства у износу од 939.128.000,00 динара, од чега су приходи буџета 
922.052.000,00 динара и додатни приходи 17.076.000,00 динара. Приходи и расходи 
су кориговани према остварењу и извршењу за једанаест месеци и према 
очекиваним кретањима  до краја године,по захтевима корисника. 

Решењем извршног органа, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, 
приходи су повећани за 5.567.150,00 динара наменског трансфера, а расходи 
повећани за исти износ на позицији реконструкције атарских путева. 

Укупна средства у 2017. години утврђена су у укупном износу од 
944.695.150,00 динара, од чега средства  буџета 927.619.150,00 динара. 
  

 
ПРИХОДИ: 
 
Укупно остварена буџетска средства (приходи,примања и пренета средства) у 

2017.години износе 883.091.876,34 динара што представља 95,20% од планираних.  
Преглед планираних и  остварених прихода и примања, проценат извршења и 

структуру укупних прихода и примања  дајемо у следећој табели: 
 
Конто Опис План 2017. Остварено 

I–XII 2017 
% Струк

тура 

1. 2. 3. 4. 5.(4/3) 6. 
321310 Вишак прихода из претх. године 66.000.000,00 66.261.249,51 100,40 7,50 

711110 Порез на зараде 319.008.000,00 272.812.984,50 85,52 30,89 

711120 Порез на прих.од самост.делатност 31.000.000,00 35.509.340,73 114,55 4,02 

711140 Порез на приход од имовине 1.000.000,00 722.091,97 72,21 0,08 
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711180 Самодоприноси 50.000,00 25.334,38 50,67 0,00 

711190 Порез на друге приходе 33.500.000,00 37.680.997,64 112,48 4,27 

712110 Порез на фонд зарада 5.000,00 3.151,35 63,03 0,00 

713120 Порез на имовину 75.000.000,00 71.315.093,51 95,09 8,08 

713310 Порез на наслеђе и поклон 1.400.000,00 1.780.823,44 127,20 0,20 

713420 Порез на капиталне трансакције 12.000.000,00 11.780.819,70 98,17 1,33 

713610 Порез на акције и уделе 1.000,00 1.635,00 163,50 0,00 

714430 Комунална такса за кор.рекл.паноа 10.000,00 0 0,00 0,00 

714510 Порези на моторна возила 16.000.000,00 17.367.666,00 108,55 1,97 

714540 Накн за кор.добара од опш.интерес 500.000,00 250.967,69 50,19 0,03 

714550 Конц.накнаде и боравишне таксе 900.000,00 941.800,00 104,64 0,11 

714560 Општинске и градске накнаде 5.000,00 0 0,00 0,00 

716110 Комунална такса на фирму 23.000.000,00 21.857.104,96 95,03 2,48 

733150 Текући трансфери 215.002.150,00 229.672.143,37 106,82 26,01 

733250 Капитални трансфери 3.781.000,00 4.411.468,46 116,67 0,50 

741150 Камате на средства буџета 647.000,00 0 0,00 0,00 

741510 Накнада за кор.природних добара 6.000.000,00 5.698.951,50 94,98 0,65 

741520 Накнада за коришћење шума 650.000,00 789.689,87 121,49 0,09 

741530 Накнада за кор.прос и грађ. земљ. 7.500.000,00 4.870.438,43 64,94 0,55 

742120 Приходи од продаје 150.000,00 129.714,79 86,48 0,01 

742150 Приходи од продаје и закупа 27.390.000,00 28.791.465,92 105,12 3,26 

742250 Таксе у корист нивоа општина 2.500.000,00 2.373.387,90 94,94 0,27 

742350 Приходи општинских органа 2.500.000,00 2.769.199,72 110,77 0,31 

743320 Новчане казне за прекр.у саобраћ. 7.500.000,00 7.836.357,15 104,48 0,89 

743350 Приходи од новчаних казни 210.000,00 118.000,00 56,19 0,01 

743920 Остале новчане казне и пенали 10.000,00 1.580,00 15,80 0,00 

744250 Капитални добровољни трансфери 8.800.000,00 6.630.069,44 75,34 0,75 

745150 Мешовити и неодређени приходи 3.500.000,00 3.817.564,59 109,07 0,43 

772110 Меморан.ставке из претх. године 100.000,00 0 0,00 0,00 

813150 Примања од прод.основ.средстава 2.000.000,00 1.861.907,86 93,10 0,21 

921950 Прим. од продаје домаћих акција 60.000.000,00 45.008.876,96 75,01 5,10 

 УКУПНО: 927.619.150,00 883.091.876,34 95,20 100,00 

  
Порез на зараде представља један од кључних буџетских прихода који у 

укупним буџетским приходима учествује са 30,89%. Остварен је у укупном износу од 
272.812.984,50 динара, односно 85,52% планираног износа. Укупно остварени 
приход се дели између буџета Републике и буџета општина у односу 20% : 80%. 
Месечну динамику остварења дајемо у наредном табеларном прегледу: 

 

Јануар 19.146.944,87 

Фебруар 22.406.734,45 

Март 23.261.193,88 

Април 24.125.785,37 

Мај 16.139.310,78 

Јун 29.937.959,58 

Јул 22.892.546,96 

Август 23.043.413,77 

Септембар 23.359.968,74 

Октобар 15.271.631,46 

Новембар 30.843.033,87 

Децембар 22.384.460,77 

       УКУПНО: 272.812.984,50 

Просечна месечна динамика  остварења износи 22.734.415,37 динара. 
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Порез на приход од самосталних делатности остварен је у износу 
35.509.340,73 динара, са процентом остварења од 114,55% и учешћем у укупним 
буџетским средствима од 4,02%. Приходом од самосталних делатности сматра се 
приход остварен од привредних делатности и пружања професионалних и других 
интелектуалних услуга. Порески обвезник је физичко лице, пореска основица је 
опорезива добит,  а пореска стопа 10%. Порески обвезник који није у стању да води 
пореске књиге има право на паушално опорезивање. 

 Укупни приходи остварени према стварно оствареном приходу износе 
20.568.901,22 динара, а приходи остварени према паушално утврђеном приходу 
износе 14.940.439,51  динара. Преглед остварења пореза на приход од самосталних 
делатности дајемо у наредној табели: 

 
 

 
Порез на приходе од имовине остварен је у износу од 722.091,97 динара са 

процентом остварења од 72,21% у односу на планиране приходе и учешћем у 
укупним буџетским средствима од 0,08%. У оквиру укупног износа остварење по 
појединим пореским облицима је следеће: 

- порез на приходе од непокретности              -3.071,00 
- порез на приход од давања у закуп покретних ствари        681.822,27 
- порез на земљиште               43.340,70 
Порез на друге приходе остварен је у износу од 37.680.997,64 динара, са 

процентом од 112,48 % и учешћем у укупним буџетским средствима од 4,27%. 
Обухвата порез на остале приходе са остварењем од 37.255.781,67 динара и порез 
на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака са остварењем од 
425.215,97 динара. Под осталим приходима подразумевају се други приходи и то: 

-приходи по основу уговора о делу 
-приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова 
-приходи по основу допунског рада 
-приходи по основу трговинског заступања 
-примања чланова надзорног и управног одбора 
-накнада посланицима и одборницима и др. 
Порез на имовину реализован је у износу од 71.315.093,51 динара, са 

процентом остварења од 95,09% и учешћем у укупним буџетским средствима од 
8,08%. Остварени приход на имовину од физичких лица износи 40.682.832,53 
динара,а од правних лица 30.632.260,98 динара. Утврђивање и наплата ове врсте 
пореза је у надлежности локалне пореске администрације и она се врши у складу са 

Јануар 2.907.915,81 

Фебруар 2.548.410,84 

Март 3.559.065,16 

Април 2.434.760,04 

Мај 3.821.426,43 

Јун 3.189.337,19 

Јул 2.088.942,13 

Август 1.576.529,87 

Септембар 2.248.150,43 

Октобар 2.811.666,99 

Новембар 4.646.953,15 

Децембар 3.676.182,69 

       УКУПНО: 35.509.340,73 
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Одлуком о порезу на имовину. Порез на имовину се плаћа квартално, с тим што 
квартална динамика остварења није равномерна (у четвртом кварталу остварују се 
нешто већи износи). Месечну динамику наплате дајемо у следећем прегледу: 

 

Јануар 1.849.748,09 

Фебруар 11.621.376,22 

Март 2.995.141,07 

Април 1.401.200,53 

Мај 10.588.462,13 

Јун 2.212.019,37 

Јул 6.287.554,63 

Август 11.853.292,44 

Септембар 3.614.069,69 

Октобар 2.479.581,23 

Новембар 10.982.543,23 

Децембар 5.430.104,88 

       УКУПНО: 71.315.093,51 

 
Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 11.780.819,70 динара 

са процентом остварења 98,17% и учешћем у структури прихода од 1,33%. Састоји 
се од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима у износу од 
6.928.823,43 динара и пореза на пренос апсолутних права на половним моторним 
возилима у износу од  4.851.996,27 динара. 

Приходe од пореза на моторна возила чини комунална такса за друмска 
моторна и прикључна возила. Реализовани су у износу од 17.367.666,00 динара, са 
процентом остварења од 108,55% и учешћем у укупним буџетским средствима од 
1,97%.  

Накнада за коришћење добара од општег интереса остварена је у износу од 
250.967,69 динара и представља приход остварен од накнаде  од емисије гасова 
(108.855,29 динара) и приход остварен по основу промене намене обрадивог 
пољопривредног земљишта (142.112,40 динара). 

Приходи од боравишне таксе остварени су у износу од 941.800,00 динара, што 
представља 104,64% планираног износа, са учешћем у структури укупних прихода од 
0,11%. 

Приходи од локалне комуналне таксе на фирму остварени су у износу од 
21.857.104,96 динара, са процентом остварења од 95,03% и учешћем у укупним 
буџетским приходима од  2,48%. 

Приходи од текућих трансферних средстава од стране републичког буџета 
остварени су у износу од 229.672.143,37 динара, са процентом остварења од 
106,82%. У укупним буџетским средствима учествују са 26,01%. Састоје се из: 

- ненаменских трансфера      218.414.784,00 
- наменских трансфера        11.257.359,37 
Наменски трансфери односе се на: реализацију пројекта у оквиру Културног 

центра 322.513,50 динара, реализацију пројекта у оквиру Народне библиотеке 
531.842,00 динара, трансфер за услуге социјалне заштите 4.283.396,37 динара, 
реконструкцију атарских путева 5.567.150,00 динара и на испитивање плодности 
земљишта 552.457,50 динара. 

 Накнада за коришћење природних добара остварена је у износу од 
5.698.951,50 динара, са процентом остварења од 94,98% и учешћем у укупним 
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буџетским приходима од  0,65%, а чини је накнада за коришћење минералних 
сировина, која се дели између општине и републике у односу 40% : 60%.  

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта остварена је у 
износу од 4.870.438,43 динара, са процентом остварења од 64,94% и учешћем у 
укупним буџетским приходима од  0,55%.  Састоји се од комуналне таксе за 
коришћење простора на јавним површинама у износу од 261.458,82 динара, 
доприноса  за уређење грађевинског земљишта у износу од 2.118.439,30 динара и 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта у износу од 2.490.540,31  динара. 

Приходи од закупа остварени су у износу од 28.791.465,92 динара са 
процентом остварења од 105,12% и учешћем у укупним буџетским приходима од  
3,26%.   Састоје се од прихода од давања у закуп непокретности у износу од 
2.728.595,18 динара, прихода од давања у закуп грађевинског земљишта у износу од  
1.095.522,73 динара, накнаде по основу конверзије права коришћења у право 
својине 100.330,01 динара и прихода од услуга боравка деце у вртићу 24.867.018,00 
динара.  

Приходи од такси у корист нивоа општине остварени су у износу од 
2.373.387,90 динара, са процентом остварења од 94,94% и учешћем у укупним 
буџетским приходима од  0,27%. Састоје се од општинских административних такси 
583.996,90 динара, накнаде за уређење грађевинског земљишта 574.391,00 динара и 
таксе за озакоњење објеката 1.215.000,00 динара. 

Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају остварени су у износу 
од 7.836.357,15 динара, са процентом остварења од 104,48% и учешћем у укупним 
буџетским приходима од  0,89%. 

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су 
у износу од 6.630.069,44 динара, са процентом остварења од 75,34% и учешћем у 
укупним буџетским приходима од  0,75%. Средства су  наменског карактера и односе 
се на уплате грађана за изградњу сеоских водовода. 
 Остали приходи остварени су у мањим износима у складу са планираним 
вредностима. 
 Примања од продаје основних средстава остварена су у износу од 
1.861.907,86 динара, са процентом остварења од 93,10% од планираног износа и 
учешћем у укупним средствима буџета са 0,21%. Средства се односе на Примања од 
продаје основних средстава остварена су у највећим делом од продаје земљишта. 

Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од 
45.008.876,96 динара, са процентом остварења од 75,01% и учешћем у укупним 
буџетским средствима од 5,10%. Средства од Банке Интеса повучена су за следеће 
радове: 

-реконструкцију пута за Шеварице  12.864.213,87 динара,  
-асфалтирање локалних путева у МЗ Тометино поље, Душковци, Тучково, 

Рупељево и  Речице  17.786.030,00 динара  
-и асфалтирање локалних путева у МЗ Мала Јежевица, Горња Добриња, 

Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село и Горобиље 14.358.633,00 
динара. Из ових кредитних средстава финансирани су извршени радови, док су 
средства за ПДВ обезбеђена из изворних буџетских прихода. 
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РАСХОДИ : 
 
 Укупно извршени расходи буџета у 2017. години износе 845.664.487,64 
динара, односно 91,17% планираног износа. 
 Расходи буџета извршавани су у оквиру планираних износа и према 
предвиђеним наменама. Извршење расхода приказаћемо према организационој, 
функционалној,економској и програмској класификацији, у табеларним прегледима. 

 
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – 

табеларни преглед: 
 

Р.
б. 

Назив Планирано 2017. Извршено 
I – XII 2017 

% Структ. 
изврш. 

1. 2. 3. 4. 5.(4/3) 6. 

1. Раздео 1. Председник општине 5.132.189,00 4.650.843,72 90,62 0,55 

2. Раздео 2. Општинско веће 2.590.000,00 2.529.927,06 97,68 0,30 

3.  Раздео 3.Општ. управа-глава 3.0 733.682.998,00 662.841.646,71 90,35 78,37 
 Функција 090-Соц.заштита 37.257.795,00 33.057.588,17 88,73 3,91 

 Функција 130-Општа услуге 162.213.393,00 155.675.139,26 95,97 18,41 

 Функција 160-Опште јавне услуге 6.750.000,00 6.584.809,88 97,55 0,78 

 Функција 170- Јавни дуг 250.000,00 205.189,11 82,08 0,02 

 Функција 360-Јавни ред и безбед. 5.850.000,00 995.870,00 17,02 0,12 

 Функција 421-Пољопривреда 18.544.000,00 16.203.402,21 87,38 1,92 

 Функција 451-Друмски саобраћај 144.919.812,00 108.960.846,05 75,19 12,88 

 Функција 452-Водени саобраћај 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 1,54 

 Функција 474-Пројекти 17.217.142,00 17.205.835,20 99,93 2,03 

 Функција 510-Управљање отпадом 46.000.000,00 41.272.663,22 89,72 4,88 

 Функција 610-Стамбени развој 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 3,31 

 Функција 620-Развој заједнице 550.000,00 537.470,84 97,72 0,06 

 Функција 630-Водоснабдевање 46.014.538,00 40.619.310,67 88,27 4,80 

 Функција 640-Улична расвета 24.100.000,00 23.887.720,00 99,12 2,82 

 Функција 760-Здравство 4.266.000,00 3.257.941,20 76,37 0,39 

 Функција 810-Рекреација и спорт 52.135.000,00 51.680.402,55 99,13 6,11 

 Функција 820-Култура 770.000,00 770.000,00 100,00 0,09 

 Функција 830-Емитовање и издаваш. 7.900.000,00 7.898.575,00 99,98 0,93 

 Функција 912-Основно образовање 69.591.596,00 66.738.217,46 95,90 7,89 

 Функција 915-Специјално школовање 2.798.870,00 2.798.870,00 100,00 0,33 

 Функција 920-Средње образовање 45.554.852,00 43.491.795,89 95,47 5,14 

4. Глава 3.1 Народна библиотека 12.962.664,00 12.171.364,78 93,90 1,44 

5. Глава 3.2 Културни центар 15.973.188,00 15.603.905,11 97,69 1,85 

6. Глава 3.4 Дечји вртић 131.217.565,00 123.907.338,76 94,43 14,65 
7. Глава 3.7 Месне заједнице 7.305.770,00 6.723.938,34 92,04 0,80 

8. Глава 3.8Туристичка организац. 6.529.000,00 6.259.242,78 95,87 0,74 

9. Раздео 4.СкупОпштине-глава 4.0 8.206.998,00 7.017.802,32 85,51 0,83 

10 Раздео 5.Опш.јав. правобранил. 4.018.778,00 3.958.478,06 98,50 0,47 

 УКУПНО: 927.619.150,00 845.664.487,64 91,17 100,00 
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ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – 
табеларни преглед: 
 
Р.б. Назив Планирано 

2017. 
Извршено 

I – XII 2017. 
% Структ. 

изврш. 

1. Функција 090-Социјална заштита 37.257.795,00 33.057.588,17 88,73 3,91 

2. Функција 110- Извршни и зак.органи 15.929.187,00 14.198.573,10 89,14 1,68 

3. Функција 130-Општа услуге 166.232.171,00 159.633.617,32 96,03 18,89 

4. Функција 160-Опште јавне услуге 14.055.770,00 13.308.748,22 94,69 1,58 

5. Функција 170- Јавни дуг 250.000,00 205.189,11 82,08 0,02 

6. Функција 360-Јавни ред и безбедност 5.850.000,00 995.870,00 17,02 0,12 

7. Функција 421-Пољопривреда 18.544.000,00 16.203.402,21 87,38 1,92 

8. Функција 451-Друмски саобраћај 144.919.812,00 108.960.846,05 75,19 12,88 

9. Функција 452-Водени саобраћај 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 1,54 

10. Функција 473- Туризам 6.529.000,00 6.259.242,78 95,87 0,74 
11. Функција 474-Пројекти 17.217.142,00 17.205.835,20 99,93 2,03 

12. Функција 510-Управљање отпадом 46.000.000,00 41.272.663,22 89,72 4,88 

13. Функција 610-Стамбени развој 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 3,31 

14. Функција 620-Развој заједнице 550.000,00 537.470,84 97,72 0,06 

15. Функција 630-Водоснабдевање 46.014.538,00 40.619.310,67 88,27 4,80 

16. Функција 640-Улична расвета 24.100.000,00 23.887.720,00 99,12 2,82 

17. Функција 760-Здравство 4.266.000,00 3.257.941,20 76,37 0,39 

18. Функција 810-Рекреација и спорт 52.135.000,00 51.680.402,55 99,13 6,11 

19. Функција 820-Култура 29.705.852,00 28.545.269,89 96,09 3,38 

20. Функција 830-Емитовање и издаваш. 7.900.000,00 7.898.575,00 99,98 0,93 

21. Функција 911-Предшколско образов. 131.217.565,00 123.907.338,76 94,43 14,65 
22. Функција 912-Основно образовање 69.591.596,00 66.738.217,46 95,90 7,89 

23. Функција 915-Специјално школовање 2.798.870,00 2.798.870,00 100,00 0,33 

24. Функција 920-Средње образовање 45.554.852,00 43.491.795,89 95,47 5,14 

 УКУПНО: 927.619.150,00 845.664.487,64 91,17 100,00 

 

  

 
ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ – 

табеларни преглед: 
 
Р.б. Назив Планирано 

2017. 
Извршено 
I – XII 2017 

% Структ 
изврш 

1. 411- Плате и додаци запослених 135.457.000,00 132.142.309,65 97,55 15,63 

2. 412- Соц. доприноси на терет послод. 23.990.000,00 23.702.702,54 98,80 2,80 

3. 414- Социјална давања запосленим 2.257.599,00 2.189.987,88 97,01 0,26 

4. 415- Накнаде за запослене 2.668.000,00 2.619.251,99 98,17 0,31 

5. 416- Награде,бонуси и ост.расходи 2.485.696,00 2.481.029,99 99,81 0,29 
6. 417- Судијски и посланички додатак 5.190.000,00 4.863.496,56 93,71 0,58 
7. 421- Стални трошкови 42.619.605,00 40.550.938,42 95,15 4,80 

8. 422- Трошкови путовања 28.079.628,00 27.854.721,96 99,20 3,29 

9. 423- Услуге по уговору 58.680.854,00 56.732.033,03 96,68 6,71 

10. 424- Специјализоване услуге 99.149.703,00 95.227.816,15 96,04 11,26 
11. 425- Текуће поправке и одржавање 41.731.812,00 39.787.509,83 95,34 4,70 

12. 426- Материјал 20.609.060,00 17.807.665,45 86,41 2,11 

13. 441- Отплате домаћих камата 250.000,00 205.189,11 82,08 0,02 

14. 451- Субвенције јавним нефин.пред. 60.850.000,00 59.683.714,10 98,08 7,06 

15. 463- Донације и трансфери  100.727.448,00 95.695.490,68 95,00 11,32 

16. 464- Донације и тр.орг.обав.осигур. 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,18 

17. 465- Остале дотације и трансфери 13.926.454,00 13.358.639,69 95,92 1,58 
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18. 472- Накнаде за соц.зашт.из буџета 17.684.795,00 12.701.052,69 71,82 1,50 

19. 481- Дотације невладиним организ. 33.175.000,00 32.690.748,09 98,54 3,87 

20. 482- Порези,обавезне таксе и казне 4.045.500,00 3.628.644,16 89,70 0,43 

21. 483- Новчане казне по реш.судова 9.981.000,00 9.157.387,12 91,75 1,08 

22. 484- Накнада штете услед елем.неп. 22.110.000,00 22.087.156,98 99,90 2,61 

23. 485- Накн. штете за повр.од држ.орг 118.621,00 118.120,09 99,58 0,01 

24. 499- Текућа и стална резерва 260.615,00 0,00 0,00 0,00 

25. 511- Зграде и грађ.објекти 171.196.374,00 125.633.921,68 73,39 14,86 

26. 512- Машине и опрема 14.104.848,00 12.318.345,82 87,33 1,46 

27. 515- Нематеријална имовина 499.000,00 485.996,79 97,39 0,06 

28. 541- Земљиште 1.956.000,00 1.883.115,00 96,27 0,22 

29. 621- Набавка домаће фин.имовине 12.314.538,00 8.557.502,19 69,49 1,00 

 УКУПНО: 927.619.150,00 845.664.487,64 91,17 100,00 

 
 
 

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ПРЕМА ПРОГРАМСКОЈ  КЛАСИФИКАЦИЈИ – 
табеларни преглед: 
 
Р.б. Назив Планирано 

2017. 
Извршено 
I – XII 2017 

% Структ 
изврш 

1. 1101-Локални развој и прост.план 33.111.768,00 33.100.461,20 99,97 3,91 
  0001-Прост.и урбан.планирање 1.011.768,00 1.000.807,40 98,92 0,12 

  0003-Управљање грађ.земљиштем 4.100.000,00 4.099.653,80 99,99 0,48 

 0004-Социјално становање 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 3,31 

2. 1102-Комуналне делатности 120.414.538,00 113.729.281,69 94,45 13,44 
 0001-Управ. јавним осветљењем 24.100.000,00 23.887.720,00 99,12 2,82 

 0002-Одрж.јавних зелених површ. 8.400.000,00 7.633.929,69 90,88 0,90 

 0003-Одрж.чистоће на јавн.површ. 27.000.000,00 26.705.206,33 98,91 3,16 

 0008-Управ.и снабд.водом за пиће 46.014.538,00 40.619.310,67 88,27 4,80 

 0009-Остале комуналне услуге 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00 1,54 

 0011-Откуп земљ.за трансфер ст. 1.900.000,00 1.883.115,00 99,11 0,22 

3. 1501-Локални економски развој 13.605.374,00 13.605.374,00 100,00 1,61 
 0001-Унапр.привр.и инв.амбијента 12.105.374,00 12.105.374,00 100,00 1,43 

 0002-Мере акт.политике запошљ. 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,18 

4. 1502-Развој туризма 6.529.000,00 5.259.242,78 95,87 0,74 
 0002-Промоција турист.понуде 5.873.000,00 5.701.205,28 97,07 0,67 

 0003-Откуп земљ.у Рошкој бањи 56.000,00 0,00 0,00 0,00 

 0004-Квалиф.предт.младих трубача 600.000,00 558.037,50 93,01 0,07 

5. 0101-Развој пољопривреде 18.544.000,00 16.203.402,21 87,38 1,92 
 0001-Подрш.за спров.пољопр.пол. 16.437.000,00 15.127.817,71 92,04 1,79 

 0003-Заштита географ.порекла 100.000,00 0,00 0,00 0,00 

 0004-Изградња мини млекаре 2.007.000,00 1.075.584,50 53,59 0,13 

6. 0701-Путна инфраструктура 150.769.812,00 109.956.716,05 72,93 13,00 
 0002-Одрж.саобраћ.инфраструтуре 144.919.812,00 108.960.846,05 75,19 12,88 

 0005-Унапређење безбед.саобраћаја 5.850.000,00 995.870,00 17,02 0,12 

7. 2001-Предшколско образовање 131.217.565,00 123.907.338,76 94,43 14,65 
 0001-Функционисање предш.устан. 120.717.565,00 114.555.672,48 94,90 13,55 

 0003-Вртић“Уређ.дворишта-Бамби“ 8.500.000,00 8.424.321,00 99,11 1,00 

 0004-Вртић“Спајди сист-Лептирић“ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

 0005-Вртић“Видео надзор“ 1.000.000,00 927.345,28 92,73 0,11 

8. 2002-Основно образовање 48.598.466,00 45.814.703,46 94,27 5,42 
 0001-Функцион.основних школа 47.474.466,00 44.713.380,66 94,18 5,29 

 0006-„Е.Остојић“санација мокр.чвора 1.124.000,00 1.101.322,80 97,98 0,13 

9. 2003-Средње образовање 45.554.852,00 43.491.795,89 95,47 5,14 
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 0001-Функц.средњих школа 44.304.852,00 42.364.280,89 95,62 5,01 

 0006-Пољопр.“Опрем.хемијског каб“ 1.250.000,00 1.127.515,00 90,20 0,13 

10. 0901-Социјална и дечја заштита 33.229.795,00 29.147.479,19 87,71 3,44 
 0001-Социјалне помоћи 22.279.795,00 18.296.052,69 82,12 2,16 

 0004-Савет.терап.и едук.активн. 5.900.000,00 5.868.687,15 99,47 0,69 

 0005-Активности Црвеног крста 4.000.000,00 3.999.987,00 100,00 0,47 

 0008- Цен.за соц.рад“Помоћ у кући…“ 1.050.000,00 982.752,35 93,60 0,12 

11. 1201-Развој културе 37.015.852,00 35.879.555,24 96,93 4,24 
 0001-Функ.лок.установа културе 22.019.957,00 21.295.898,48 96,71 2,52 

 0002-Јачање култ.продукције 2.237.895,00 2.136.249,77 95,46 0,25 

 0003-Очување кул.ист.наслеђа 570.000,00 570.000,00 100,00 0,07 

 0004-Оств.инт.у обл.јав.информис. 7.900.000,00 7.898.575,00 99,98 0,93 

 0007-К.центар“Магленијада“ 445.000,00 445.000,00 100,00 0,05 

 0008-К.центар“Деци фест“ 155.000,00 149.999,35 96,77 0,02 

 0009-К.центар“Реци хип реци хоп“ 200.000,00 200.000,00 100,00 0,02 

 0010-К.центар“Панк парада“ 145.000,00 145.000,00 100,00 0,02 

 0011-К.центар“Поток“ 530.000,00 528.043,95 99,63 0,06 

 0012-К.центар“Пожезија“ 95.000,00 95.000,00 100,00 0,01 

 0013-К.центар“Џез везе“ 165.000,00 165.000,00 100,00 0,02 

 0014-К.центар“Оснив.позор.амат.гр“ 292.000,00 291.999,23 100,00 0,03 

 0015-К.центар“Прослава дана општ“ 961.000,00 961.000,00 100,00 0,11 

 0016-Библиотека-„Чигра“ 200.000,00 177.191,96 88,60 0,02 

 0017-Библиотека-„Унапређ.библ.усл“ 500.000,00 498.084,00 99,62 0,06 

 0018-К.Центар“Год.прог.град.галер“ 600.000,00 322.513,50 53,75 0,04 

12. 1301-Развој спорта и омладине 37.725.000,00 37.325.802,86 98,94 4,41 
 0001-Подршка лок.спортским орг. 22.615.000,00 22.615.000,00 100,00 2,67 

 0002-Подр.школ.и рекреат.спорту 820.000,00 530.544,21 64,70 0,06 

 0003-Одрж.спортске инфраструкт. 13.700.000,00 13.615.969,00 99,39 1,61 

 0005-Спровођ.омладинске политике 590.000,00 564.289,65 95,64 0,07 

13. 0602-Локална самоуправа 224.007.941,00 216.271.770,99 96,55 25,57 
 0001-Функцион.лок.самоуправе 166.960.692,00 160.504.157,27 96,13 18,98 

 0002-Функцион.месних заједница 7.305.770,00 6.723.938,34 92,04 0,80 

 0003-Сервисирање јавног дуга 250.000,00 205.189,11 82,08 0,02 

 0004-Опш. правобранилаштво 4.018.778,00 3.958.478,06 98,50 0,47 

 0007-Функц.нац.савета нац.мањина 700.000,00 700.000,00 100,00 0,08 

 0009-Текућа резерва 615,00 0,00 0,00 0,00 

 0010-Стална резерва 260.000,00 0,00 0,00 0,00 

 0014-Ванредне ситуације 16.870.000,00 16.853.630,98 99,90 1,99 

 0015-Конкурсно финанс.удружења 4.750.000,00 4.623.049,88 97,33 0,55 

 0016-Пројектно фин.месних заједн. 2.000.000,00 1.961.760,00 98,09 0,23 

 0016-Реконструк.градског базена 15.000.000,00 14.918.889,34 99,46 1,76 

 0017-Трошк. ликвидације Дирекције 3.648.000,00 3.578.592,63 98,10 0,42 

 0019-Откуп магацина у Висибаби 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,18 

 0020-Трошк.ликвид.Културн. центра 744.086,00 744.085,38 100,00 0,09 

14. 1801-Примарна здравствена зашт. 4.266.000,00 3.257.941,20 76,37 0,39 
 0001-Фун.уст.прим.здравст.зашт. 3.266.000,00 3.257.941,20 99,75 0,39 

 0003-Спр.акт.бриге за јавно здрав 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

15. 0401-Заштита животне средине 7.100.000,00 3.515.049,02 49,51 0,42 
 0005-Управљ.комун.отпадом 7.100.000,00 3.515.049,02 49,51 0,42 

16. Политички систем лок.самоуправе 15.929.187,00 14.198.573,10 89,14 1,68 
 0001-Функционисање Скупштине 8.206.998,00 7.017.802,32 85,51 0,83 

 0002-Функционисање Извршних орг. 7.722.189,00 7.180.770,78 92,99 0,85 

 УКУПНО: 927.619.150,00 845.664.487,64 91,17 100,00 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЕБНОГ ДЕЛА БУЏЕТА:  
 
 
 Средства за зараде: 

Средства за зараде за све буџетске кориснике обрачунавана су и исплаћивана 
на јединствен начин у складу са прописаним коефицијентима , основицом утврђеном 
од стране Владе РС и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава .  
Исплаћена маса за зараде (нето зараде и доприноси на терет радника) износи 

132.142.309,65 динара. Доприноси на терет послодавца износе 23.702.702,54 
динара. Укупно исплаћена средства износе 155.845.012,19 динара и представљају 
97,74% планираног износа. Исплаћене зараде у структури укупних буџетских 
средстава учествују са  18,43%. 

У 2017. години по основу разлике зарада између обрачуна по старој и по 
умањеној основици у републички буџет уплаћено је укупно 13.358.639,69 динара (на 
економској класификацији 465 – Остале донације и трансфери). 

  
Преглед исплаћених зарада (конто 411 и 412) по буџетским корисницима 

дајемо у следећој табели: 
 

 
Р.б. Опис Планирано Извршено % Струк.% 

1. Председник општине 2.835.000,00 2.591.909,05 91,43% 1,66 

2. Скупштина општине 2.770.000,00 2.743.588,03 99,05% 1,76 

3. Општинска управа 53.351.539,00 50.138.324,22 93,98% 32,17 

4. Народна библиотека 8.044.000,00 8.015.843,64 99,65% 5,14 

5. Културни центар 7.155.000,00 7.153.795,89 99,98% 4,59 

6. Дечји вртић 79.770.567,00 79.769.999,52 100,00% 51,19 

7. Туристичка организација 2.265.000,00 2.176.458,02 96,09% 1,40 

8. Опш. правобранилаштво 3.255.894,00 3.255.093,82 99,98% 2,09 

 УКУПНО: 159.447.000,00 155.845.012,19 97,74% 100,00 

 
 
 
 
 РАЗДЕО 1. Председник општине 
 
 Функција 110- Извршни и законодавни органи; Програм 2101 Политички 
систем локалне самоуправе;Програмска активност 0001-Функционисање извршних 
органа 

 Позиција 3-1  414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 
95.189,00 динара, а односи се на помоћ породици за лечење (30.000,00 дин) и за 
трошкове сахране заменика председника општине,Владана Ковачевића (65.189,00 
динара). 

Позиција 3  415  Накнаде за запослене извршена је у износу 114.543,87 
динара, а односи се на трошкове превоза председника општине и заменика 
председника општине на и са посла. 
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  Позиција 4  421 Стални трошкови извршена је у износу од  190.602,37 динара, 
а односи се на: телефонске услуге 37.967,37 дин и осигурање при регистрацији 
возила «Шкоде» 152.635,00 динара. 
 Позиција 5  422  Трошкови путовања извршена је у износу од 85.186,97 
динара, а односи се на дневнице председника општине  и заменика председника 
општине за службена путовања у земљи 450,00 дин, дневнице за службени пут у 
иностранство 34.615,96 дин, смештај на службеном путу у иностранство 40.923,00 
дин и остали трошкови за службена путовања (путарине,паркинг...)  9.198,01 динара.   
 Позиција 6  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 914.618,70 динара, 
а односи се на исплату накнада саветника председника општине 808.896,73 дин и 
угоститељске услуге 105.721,97 динара. 
 Позиција 7  425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
48.357,19 динара, а односи се на сервисирање и поправке службеног возила 
„Шкоде“. 
 Позиција 8  426  Материјал извршена је у износу од 321.952,56 динара, а 
односи се на дизел гориво за службени ауто „Шкода“ 318.464,44 дин  и уља и мазива 
3.488,12 динара. 
 Позиција 9 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
274.974,01 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу  
разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 
 Позиција 10 482  Порези,обавезне таксе и казне која је планирана за таксе за 
регистрацију службеног возила  извршена је у износу од 13.510,00 динара. 
 
 
 
 

РАЗДЕО 2.Општинско веће: 
 
 Функција 110-Извршни и законодавни органи; Програм 2101 Политички систем 
локалне самоуправе;Програмска активност 0001-Функционисање извршних органа 

 Позиција 11  417 Судијски и посланички додатак извршена је у износу од 
2.528.487,06 динара, а односи се на накнаде за рад члановима Општинског већа 
2.440.039,26 дин и на накнаду за употребу сопственог возила члана општинског већа 
88.447,80 динара. 
 Позиција 12  422 Трошкови путовања извршена је у износу од 1.440,00 динара, 
а односи се на исплату дневница 600,00 дин и трошкова путарине на службеном путу 
чланова Општинског већа 840,00 динара. 
 
 
 
  
 РАЗДЕО 3. Општинска управа: 
 
 Функција 090 – Социјална заштита; Програм 1501-Локални економски развој; 
Програмска активност 0002-Мере активне политике запошљавања  

 Позиција 13 464 Донације и трансфери организацијама обавезног осигурања 
извршена је у износу од 1.500.000,00 динара, а односи се на реализацију програма 
активне политике запошљавања за 2017. годину, по споразуму који је општина 
Пожега закључила са Националном службом за запошљавање. 
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Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја 
заштита;пројекат „Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“ 
 Позиција 14  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од 982.752,35 динара, а односи се на реализацију пројекта „Помоћ у кући 
старим и инвалидним лицима“ преко Центра за социјални рад. 
 

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; 
Програмска активност 0001-Социјалне помоћи 

Позиција 15  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од 6.295.000,00 динара, реализује се преко Центра за социјални рад, а 
односи се на исплату тренутних социјалних помоћи (за набавку лекова, огрева, 
трошкова сахране…). 
 

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; 
Програмска активност 0001-Социјалне помоћи 

Позиција  16  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена је у 
износу од 12.001.052,69 динара, а односи се на: превоз социјално угрожене деце 
764.900,00 дин, студентске награде 1.458.000,00 дин, бесплатне уџбенике 499.755,92 
дин, награде «Вуковцима» 418.000,00 дин, накнаде породиљама 3.759.102,31 дин, 
накнаде за ђаке прваке 1.290.000,00 дин, социјалне и једнократне помоћи 383.790,19 
дин и помоћи за избегла и расељена лица 3.427.504,27 динара. 

 
Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; 

Програмска активност 0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 
активности 

Позиција 17  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 5.868.687,15 
динара, а односи се на исплату накнада  личним пратиоцима за децу ометену у 
развоју. 

 
Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0901-Социјална и дечја заштита; 

Програмска активност 0005-Активности Црвеног крста 
Позиција 18  481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 

од 3.999.987,00 динара, а односи се на средства пренета Црвеном крсту Пожега за 
рад народне кухиње. 

 
Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0602-Локална самоуправа; 

Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе 

 Позиција 19 463  Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од 1.710.108,98 динара, а односи се на  инвестиционо одржавање и опрему 
Центра 343.336,87 дин, инвестиционо одржавање објеката за социјално становање 
300.000,00 дин, текуће трошкове социјалног становања  573.447,11 дин и 
реконструкцију спољашњег улаза у котларницу за домско одељење 493.325,00 
динара. 
 

Функција 090 – Социјална заштита; Програм 0602-Локална самоуправа; 
Програмска активност 0007-Функционисање националних савета националних 
мањина 
 Позиција 20  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета извршена је у износу 
од 700.000,00 динара, а односи се на реализацију акционог плана за Роме. Ближа 
намена средстава за реализацију акционог плана је следећа: легализација ромских 
насеља 300.000,00 дин, рано укључивање деце у систем образовања 200.000,00 
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дин, подршка основном и средњем образовању 100.000,00 дин и организовање дечје 
славе Бибија 100.000,00 динара. 

Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа;Пројекат 
0017 Трошкови ликвидације ЈП“Дирекција за изградњу Пожега“ 

Позиција 20  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 3.578.592,63 
динара, а односи се на ликвидацију ЈП“Дирекција за изградњу Пожега“, и то:  

-накнада ликвидационом управнику  922.184,11 дин,  
-накнаде по уговорима о делу          1.061.053,86 дин,  
-накнаде за неискоришћени годишњи одмор  627.128,76 дин,  
-средства за призната потраживања  387.159,65 дин,  
-солидарна помоћ за смрт члана породице    65.189,00 дин,  
-накнада за превоз на и са посла за месец март 2017.године    15.996,22 дин  
-и трошкове спровођења ликвидационог поступка (трошкови телефона, 

мобилних телефона, поште, поправке, регистрације, горива за службено возило и сл) 
499.881,03 динара. 
 
 Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа;Пројекат 
0019 Откуп магацина у Висибаби 

 Позиција 20 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
1.500.000,00 динара, а односи се на откуп магацина у Висибаби. 
 

Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа;Пројекат 
0020 Трошкови ликвидације Културног центра Пожега 

 Позиција 21  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 744.085,38 
динара, а односи се на накнаде по уговорима о делу лицима ангажованих у поступку 
ликвидације Културног центра 400.230,00 дин и на накнаде за неискоришћени 
годишњи одмор 343.855,38 динара. 
 
 Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска 
активност 0001-Функционисање локалне самоуправе 

 Позиција 23  414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 
1.897.674,82 динара, а односи се на:  

-породиљско боловање  631.752,00 дин,  
-боловање преко 30 дана    43.766,00 дин,  
-помоћ за смрт запосленог или чланова породице запослених  81.000,00 дин,  
-помоћ у медицинском лечењу запосл. и чланова породице    443.416,21 дин,  
-отпремнине за одлазак у пензију четворо запослених    549.182,00 дин,  
-помоћ у случају оштећења имовине  25.000,00 дин  
-и остале помоћи ( уплата главнице дуга за ПИО за Рада Вучићевића) 

123.558,61 динара. 
 Позиција 24 415  Накнаде за запослене извршена је у износу од 1.185.943,99 
динара, а односи се на трошкове превоза на и са посла запослених у Општинској 
управи, исплаћене  у готовом новцу.    
 Позиција 25  416  Награде, бонуси и остали посебни расходи извршена је у 
износу од 733.692,10 динара, а односи се на исплату јубиларних награда запосленим 
који су то право стекли у 2017.години. 
 Позиција 26  421 Стални трошкови извршена је у износу од 10.612.948,54 
динара, а односи се на:  

-електричну енергију    3.800.263,30 дин,  
-природни гас    1.521.292,81 дин,  
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-водовод и канализацију   548.842,24 дин,  
-пошту и доставу  1.374.763,61 дин,  
-телефон    589.011,86 дин,  
-мобилни телефон и интернет   811.262,50 дин,  
-платни промет    1.432.887,88 дин,  
-осигурање возила, зграде и запослених    434.624,34 дин   
-закуп опреме за саобраћај (закуп два возила од Телевизије Пожега) 

100.000,00 динара. 
 Позиција 27 422  Трошкови путовања извршена је у износу од 322.434,92 
динара, а односи се на:  

-дневнице на службеном путу запослених у Општинској управи  7.650,00 дин, 
-трошкове смештаја на службеном путу    23.628,00 дин,   
-трошкове превоза на службеном путу    13.260,00 дин,  
-употреба сопственог возила  38.466,86 дин,  
-дневнице на службеном путу у иностранство    147.610,06 дин,  
-смештај на службеном путу у иностранство     40.923,00 дин  
-остали трошкови за службена путовања (путарине,паркинг, допуна за ТАГ 

уређаје...)  50.897,00 дин.  
 Позиција 28 423  Услуге по уговору извршена је у износу од 29.154.191,23 
динара, а односи се на:  

-накнаде по основу уговора о делу и  уговора о привременим и повременим 
пословима  16.774.874,48 дин,  

-објављивање тендера и огласа    603.926,20 дин,  
-одржавање рачунара и софтвера   870.625,75 дин,  
-образовање и усавршавање запослених   189.580,00 дин, 
-услуге штампања   1.077.486,00 дин, 
-фотокопирање,штампање и израда фотографија    571.058,00 дин,  
-репрезентацију    622.413,21 дин,  
-угоститељске услуге   1.123.295,34 дин,  
-поклоне   1.402.169,36 дин,  
-пуњење тонера и кертриџа    255.850,00 дин,  
-рад фекалне цистерне на Црквеном брду   265.824,00 дин,  
-накнаде за рад комисија 3.221.979,00 динара (Интерресорна комисија 

1.496.835,48 дин, Лекари за утврђивање узрока смрти 492.136,28 дин, Комисија за оцену 
психо-физичке ометености деце 88.449,40 дин,Комисија за оцену пројеката из области 
медија 49.840,61 дин, Комисија за технички преглед радова на базену 142.405,06 дин, 
Комисија за попис нелегалних објеката 538.362,34 дин,Комисија за вантелесну оплодњу 
210.234,36 дин,и остале комисије 203.715,47 дин), 

-чланарине 979.900,00 дин (за Сталну конференцију градова 164.014,00 дин, 

РРА“Златибор“ 450.000,00 дин, “НАЛЕД“ 185.886,00 дин,Фонд „Борко Никитовић“ 
180.000,00 дин),  

-надзор над извођењем радова на објекту ОШ“Емилија Остојић“, објекту Дечјег 
вртића и моста на Краваричкој реци    459.200,00 дин,  

-финансијске услуге обраде кредита 90.017,94 дин, 
-и остале опште услуге (прање службених аута, нарезивање кључева, 

коричење, рента за апарате за воду, прикључак семафора код дома здравља на 
електричну енергију...)  645.991,95 динара. 
 Позиција 29  424  Специјализоване услуге  извршена је у износу од 
1.998.809,27 динара, а односи се на: 

-хватање паса луталица- ветеринарске услуге    1.683.820,15 дин и  
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-геодетске услуге-издавање листова непокретности    314.989,12 динара.  
 Позиција 30  425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
3.454.033,50 динара, а односи се на: 

-опремање месних канцеларија    1.942.600,00 дин и  
-текуће поправке и одржавање зграде општине Пожега, месне заједнице 

Пожега и просторија Музичке школе  1.511.433,50 динара.  
Средства у износу од 1.511.433,50 динара су утрошена за следеће намене: 
столарски и водоводни радови 24.786,00 дин, молерски радови 112.063,80 дин, 
радови на централном грејању 146.140,00 дин, радови на електро и комуникационим 
инсталацијама 217.956,00 дин, остали радови на објектима 100.796,60 дин, 
механичке поправке на службеним возилима 540.674,10 дин, поправке електричне и 
електронске опреме 96.196,00 дин, поправке рачунарске опреме 249.627,00 дин, 
поправке телефона 960,00 дин и поправке усисивача и клима уређаја 22.234,00 
динара. 
 Позиција 31 426  Материјал извршена је у износу од 4.623.232,06 динара, а 
односи се на:  

-канцеларијски материјал    1.036.686,36 дин,  
-радну обућу и одећу    60.165,00 дин,  
-стручну литературу за редовне потребе запослених    570.026,00 дин,  
-бензин за службена возила    291.694,82 дин,  
-дизел гориво за службена возила    1.012.067,65 дин, 
-уље и мазиво    7.010,00 дин,  
-делови за службена возила    213.764,00 дин,  
-материјал за чишћење  521.681,12 дин,  
-цвеће и зеленило     240.890,00 дин,  
-завесе и тракасте завесе    197.223,00 дин,  
-и остало (батерије, ЦД-ови, УСБ прикључак, кесе за усисиваче,ПВЦ 

вреће,шоље за кафу, торбе за лап топ...)  472.024,11 динара. 
Позиција 32  465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 

4.892.908,07 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по 
основу  разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 
 Позиција 33 482  Порези, обавезне таксе и казне извршена је у износу од 
3.510.417,16 динара, а односи се на: 

-трошкове ПДВ-а за радове на реконструкцији школе „Емилија Остојић“ и на 
Краваричкој реци, које финансира Канцеларија за јавна улагања, 3.414,503,86 дин 
  -таксе које се плаћају при регистрацији службених возила    40.566,00  дин 

-таксе за издавање дозвола за радове - ЦЕОП, које се плаћају Агенцији за 
привредне регистре,  28.000,00 дин, 

-друге таксе за промену података у Агенцији за привредне регистре, за оверу 
код нотара и слично  27.347,30 динара . 
 Позиција 34  483 Новчане казне по решењу судова извршена је у износу од 
8.554.059,20 динара, а односи се на:  

-накнаду штете и трошкове судског поступка по судским пресудама за 
повраћај одузетог земљишта 5.270.227,31 дин,  

-судска поравнања и пресуде за штету насталу од уједа паса луталица 
1.377.105,72 дин,  

-принудну наплату (по основу повраћаја земљишта)  121.785,07 дин,  
-накнаду штете и трошкове поступка  по решењима суда (по основу 

неодржавања путева, повреде на базену и других спорова са физичким и правним лицима)  
1.052.686,77 дин 
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-накнаде за земљиште   622.356,87 дин  
-и остали трошкови по налогу суда (предујам за вештачење,поништење 

поступка јавне набавке и сл) 109.897,46 дин . 
 Позиција 35   484  Накнада штете услед елементарних непогода извршена је у 
износу од 5.233.526,00 динара, а односи се на: 

-поравнања закључена пред општинским правобранилаштвом за накнаду 
штете насталу од уједа паса луталица    3.993.526,00 дин,  

-накнаду штете за отклањање последица од пожара насталих у 2015,2016 и 
2017.години    1.240.000,00 динара. 
 Позиција 35 485 Накнада штете за повреде од стране државног органа 
извршена је у износу од 68.620,13 динара, а односи се на накнаду штете за 
неискоришћени годишњи одмор. 
 Позиција 35  511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
1.945.072,02 динара, а односи се на изградњу конструкције за настрешницу над 
бином на градском тргу 1.861.777,20 дин и на уградњу клизних врата у приземљу 
зграде општине 83.294,82 динара. 
 Позиција 36 512  Машине и опрема извршена је у износу од 4.672.943,04 
динара, а односи се на набавку: 

-намештаја  665.078,00 дин,  
-рачунарске опреме и штампача  2.624.014,00 дин,  
-телефона 187.045,00 дин, 
-опреме за Музичку школу (инструменти, видео надзор, завесе, усисивач, 

лавабо…) 699.861,04 дин  
-фотографске  и друге опреме 29.440,00 дин   
-и остале опреме (клима уређаји,телевизор,решо,бојлер,радијатори за месне 

канцеларије и сл) 467.505,00 динара. 
  
 Функција 130 – Опште услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска 
активност 0014 Ванредне ситуације 

 Позиција  40  484  Накнада штете услед елементарних непогода извршена је у 
износу од 16.853.630,98 динара, а односи се на отклањање последица од поплава из 
2016. и 2017. године. 
 

Функција 160 – Опште јавне услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; 
Пројекат 0015-Конкурсно финансирање удружења 
 Позиција 41 481  Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 
од  4.623.049,88 динара, а односи се на финансирање удружења грађана по 
расписаном конкурсу 3.874.049,88 дин и на финансирање верских заједница по 
расписаном конкурсу 749.000,00 динара.  

Преглед појединачних давања дајемо у следећој табели: 
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Р. 
бр. 

Назив удружења Одобрено Извршено 

I ПО КОНКУРСУ  ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА: 4.000.000,00 3.874.049,88 

1. Ромски центар Пожега 70.000,00 70.000,00 

2. Друштво за церебралну парализу, дечју парализу 
и плегије 

500.000,00 499.994,00 

3. Удружење грађана “Промузика“ 357.000,00 356.928,22 

4. Удружење „Спаса“ 100.000,00 100.000,00 

5. Удружење ратних војних инвалида  150.000,00 146.898,00 

6. Удружење „Пожега“ 70.000,00 70.000,00 

7. Удружење одгајивача голубова српских 
високолетача СРБ-31 „ЕРЕ“ 

50.000,00 50.000,00 

8. Удружење бораца НОР-а 150.000,00 149.876,02 

9. Удружење грађана „MУ 31210“ 70.000,00 70.000,00 

10. Удружење „Српски ратни ветерани“ 70.000,00 70.000,00 

11. Друштво за борбу против шећерне болести 90.000,00 87.761,25 

12. Унија жена 170.000,00 138.646,09 

13. Удружење грађана „Сретење“ 320.000,00 319.035,40 

14. Еколошко удружење „Чувари природе“ 200.000,00 199.984,66 

15. Удружење Форца 320.000,00 316.841,77 

16. Удружење грађана „Пожешка акција жена“ 40.000,00 0 

17. „Кап по кап“ 60.000,00 60.000,00 

18. Удружење глувих и наглувих 60.000,00 60.000,00 

19. Удружење грађана „Ера“   

20. Удружење ДВД Тометино поље 460.000,00 449.472,00 

21. Друштво пчелара 120.000,00 119.140,00 

22. Цивилни инвалиди рата 40.000,00 39.978,00 

23. Удруж.мултипле склероза Златиб.округа 50.000,00 49.710,66 

24. Удружење пензионера Пожега 150.000,00 150.000,00 

25. УГ“Палма“ 30.000,00 30.000,00 

26. Удружење младих Ариље 50.000,00 50.000,00 

27. Удружење „Последња трка“ 170.000,00 169.783,81 

28. Удружење „Такиша“ 33.000,00 0 

29. Удружење „34 П“ 50.000,00 50.000,00 

    

   II ПО КОНКУРСУ ЗА ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 750.000,00 749.000,00 

1. Црквена општина Прилипац  395.000,00 

2. Црквена општина Горобиље  135.000,00 

3. Црквена општина Годовик  219.000,00 

    

 СВЕГА ( I + II) 4.750.000,00 4.623.049,88 



 30 

Функција 160 – Опште јавне услуге; Програм 0602-Локална самоуправа; 
Пројекат 0016-Пројектно финансирање месних заједница 
 Позиција 42 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од  
1.961.760,00 динара, а односи се на финансирање месних заједница по расписаном 
конкурсу. Средства су утрошена за следеће намене: 
 

Назив МЗ Пројекат Износ 

МЗ Засеље „Купусијада и штрапацијада“ 190.000,00 

МЗ Годовик „Реконструкција објеката месне заједнице“ 470.000,00 

МЗ Честобродица „Културно село“ 180.000,00 

МЗ Рупељево „Уређење спомен чесме“ 111.760,00 

МЗ Отањ „Постављање уличне расвете“ 250.000,00 

МЗ Доња Добриња „Постављање инфо табли“ 180.000,00 

МЗ Пилатовићи „Обновимо дом“ 440.000,00 

МЗ Горобиље „Еко Горобиље“ 140.000,00 

                                                      УКУПНО: 1.961.760,00 

 
 
 Функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг; Програм 0602-Локална 
самоуправа;Програмска активност 0003-Сервисирање јавног дуга 

Позиција 43  441  Отплате домаћих камата извршена је у износу од 205.189,11 
динара, а односи се на отплату камата Банци Интеса за период септембар-новембар 
2017.године, за кредит за реконструкцију путева у сеоским месним заједницама. 

 
 
 Функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту; 
Програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура;Пројекат 
0005 Унапређење безбедности саобраћаја на путевима 

 Позиција 44  423 Услуге по уговору, која је планирана за научно-истраживачки 
рад и рад тела за координацију послова безбедности, није извршавана. 

Позиција 45 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од  4.320,00  
динара, а односи се на набавку балона на промотивној активности за безбедност у 
саобраћају. 

Позиција 45-1  511 Зграде и грађевински објекти, која је планирана за 
изградњу аутобуских стајалишта, није извршавана. 

Позиција 46  512 Машине и опрема извршена је у износу од 991.550,00 
динара, а односи се на набавку опреме за потребе Полицијске станице у Пожеги 
(рачунарска опрема, фотографска опрема, алкометри, циклометри, носачи радара, 
ручне лампе и стоп таблице). 

 
 
Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде;Пројекат 

0004- Изградња мини млекаре 

Позиција 46  511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
1.075.584,50 динара, а односи се на изградњу мини млекаре за потребе 
Пољопривредне школе у Пожеги. 

 
Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде;Пројекат 

0003-Заштита географског порекла 
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Позиција 47  511 Зграде и грађевински објекти, која је планирана за 
реализацију пројекта Заштита географског порекла, није извршавана. 
 
 Функција 421 – Пољопривреда; Програм 0101-Развој пољопривреде; 
Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике 

 Позиција 48  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.613.923,90 
динара, а односи се на исплату накнада противградним стрелцима за 2017. годину. 

Позиција 49 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 2.521.782,73 
динара, а односи се на: 

-реализацију пројекта испитивања плодности земљишта у сарадњи са 
Министарством пољопривреде и Институтом за крмно биље   779.940,00 дин 

-суфинансирање набавке грла стоке у сарадњи са фондацијом „Владе Дивац“ 
1.000.000,00 дин 

-стручна предавања (обука резидбе воћа, семинар „Село и пољопривреда“, 
семинар „Како оживети село“, предавање о пчеларству и трошкове посете 
пољопривредном сајму у Новом Саду)    741.842,73 динара. 

Позиција 50 426 Материјал извршена је у износу од 997.200,00 динара, а 
односи се на набавку противградних  ракета. 

Позиција 51  451 Субвенције извршена је у износу од 9.994.911,08 динара, а 
односи се на: 

-вештачко осемењавање крава   2.719.999,37 дин,  
-набавку ситне пољопривредне механизације   3.404.332,61 дин, 
-субвенционисање каматне стопе за кредите за пољопривредну производњу 

2.922.287,81 дин, 
-набавку садница у воћарству   948.291,29 динара.  
 
 
Функција 451 – Друмски саобраћај; Програм 0701-Организација саобраћаја и 

саобраћајна инфраструтура; Програмска активност 0002-Одржавање саобраћајне 
инфраструктуре 

Позиција 52 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 
30.884.916,23  динара, а односи се на: 

-крпљење ударних рупа   10.997.018,63 дин,  
-зимско одржавање путева   7.546.658,88 дин, 
-летње одржавање путева   8.939.616,00 дин, 
-одржавање вертикалне сигнализације   1.062.480,00 дин, 
-одржавање хоризонталне сигнализације   1.109.317,20 дин, 
-одржавање семафора   486.670,80 дин, 
-поправка степеница у ул.Ослобођења   587.400,00 дин, 
-остали трошкови (набавка цеви за потребе месних заједница, спреј за 

фарбање стубова и обележавање ударних рупа и сл)   155.754,72 динара. 
Позиција 53 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 

22.963.344,00 динара, а односи се на ревитализацију атарских путева на територији 
општине Пожега.  

Позиција 54 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
22.169.288,13 динара, а односи се на: 

-изградњу семафора код дома здравља   2.114.560,20 дин, 
-санацију клизишта Бадњина и Бабићи   5.373.687,00 дин, 
-реконструкцију улица и путева   5.944.920,00 дин, 
-реконструкцију окретнице у ул.Пожешких ратника   1.860.281,65 дин, 
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-реконструкцију заштитних ограда   1.086.183,68 дин, 
-изградњу пешачких стаза и тротоара   1.728.078,00 дин, 
-изградњу насипа и потпорних зидова  1.180.320,00 дин, 
-постављање саобраћајне сигнализације   2.881.257,60 дин. 
Позиција 55 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 

32.943.297,69 динара, а односи се на финансирање радова на реконструкцији путева 
на сеоским подручјима из средстава кредита у износу од 28.069.409,35 дин и на 
плаћени ПДВ за изведене радове из редовних прихода буџета 4.873.888,34 динара. 
Утрошена средства дајемо у следећој табели: 

 

 
Опис 

Утрошено без 
ПДВ (плаћено 
из средстава 

кредита) 

ПДВ 
(плаћен из 
редовних 
прихода) 

Укупно 
утрошено 

Реконструкција пута за Шеварице 12.849.976,68 2.569.995,34 15.419.972,02 

Асфалтирање путева у МЗ Тометино 
поље, Душковци, Тучково, Рупељево 
и  Речице 

10.868.750,52 1.433.756,97 12.302.507,49 

Асфалтирање путева у МЗ Мала 
Јежевица, Горња Добриња, Лорет, 
Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, 
Милићево село и Горобиље 

4.350.682,15 870.136,03 5.220.818,18 

УКУПНО: 28.069.409,35 4.873.888,34 32.943.297,69 

    

 
 
 
Функција 452  Водени саобраћај; Програм 1102-Комуналне делатности; 

Програмска активност 0009-Остале комуналне услуге 

 Позиција 56  424 Специјализоване услуге извршена је у износу од  
13.000.000,00 динара, односи се на  одржавање водотокова, а реализована је преко 
ЈП“Развојна агенција“. 

 
Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти; Програм 1101 Урбанизам и 

просторно планирање; Програмска активност 0001-Просторно и урбанистичко 
планирање 

Позиција 57  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 461.767,40 динара, 
а односи се на накнаду за рад члановима Комисије за планове. 
 Позиција 58 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
539.040,00 динара, а односи се на План генералне регулације Роге 125.760,00 дин и 
План генералне регулације Пожега  413.280,00 динара. 
 

Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти; Програм 1101-Урбанизам и 
просторно планирање; Програмска активност 0003-Управљање грађевинским 
земљиштем 

 Позиција 59 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 3.999.653,80 
динара, односи се на израду пројектно техничке документације и геодетске услуге, а 
реализована је преко ЈП“Развојна агенција“. 
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 Позиција 60  511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
100.000,00 динара, а односи се на израду пројекта за изградњу семафора код дома 
здравља. 
 

Функција 474 – Вишенаменски развојни пројекти; Програм 1501-Локални 
економски развој; Програмска активност 0001-Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента 

 Позиција 61 451 Субвенције извршена је у износу од 6.000.000,00 динара, 
односи се на израду пројеката за капиталне инвестиције, а реализована је преко 
ЈП“Развојна агенција“. 
 Позиција 61  511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
6.105.374,00 динара, а односи се на израду пројекта из разних области: енергетска 
ефикасност за Вртић, мост у Прилипцу, мост у Речицама, мост на Добрињској реци, 
реконструкција ул.Пожешких ратника, примарни цевовод, потпорни зид и сл. 
 

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 1102-Комуналне делатности; 
Пројекат 0011-Откуп земљишта за трансфер станицу 

 Позиција 62  541 Земљиште извршена је у износу од 1.883.115,00 динара, а 
односи се на куповину пољопривредног земљишта за изградњу трансфер станице за 
потребе депоновања отпада. 
 

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 1102-Комуналне делатности; 
Програмска активност 0002-Одржавање јавних зелених површина 

Позиција 62 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 7.633.929,69  
динара, а односи се на одржавање  градског зеленила. 
 

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 1102-Комуналне делатности; 
Програмска активност 0003-Одржавање чистоће на јавним површинама 

Позиција 63 424 Специајлизоване услуге извршена је у износу од  
26.705.206,33  динара, а односи се на чишћење, прање и одржавање јавних 
површина. 
 

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 0401 Заштита животне 
средине; Програмска активност 0005-Управљање комуналним отпадом 

 Позиција 64  423 Услуге по уговору  извршена је у износу од 2.079.628,10 
динара, а односи се на трошкове превоза и одлагања комуналног отпада на депонију 
„Дубоко“ за децембар 2016.године 900.461,43  динара и на отплату кредита ЕБРД  
1.179.166,67  динара. 
 Позиција 65 621 Набавка домаће финансијске имовине извршена је у износу 
од 1.435.420,92 динара, а односи се на финансирање инвестиционих активности 
ЈКП“Дубоко“ Ужице, чиме се повећава учешће општине Пожега  у оснивачком 
капиталу овог јавног предузећа. 
 

Функција 510 – Управљање отпадом; Програм 0602-Локална самоуправа; 
Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе 
 Позиција 66  451 Субвенције јавним предузећима извршена је у износу од 
1.535.363,18 динара, а односи се на субвенцију  ЈКП“Наш дом“ за порески дуг по 
основу пореза на зараде. 
 

Функција 610 – Стамбени развој; Програм 1101 Урбанизам и просторно 
планирање; Програмска активност 0004-Социјално становање 
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 Позиција 69 451 Субвенције извршена је у износу од 28.000.000,00 динара, а 
односи се на субвенцију ЈП „Развојна агенција“ за текуће расходе 4.000.000,00 дин и 
за стамбену изградњу 24.000.000,00 динара. 
 
 Функција 620 – Развој заједнице; Програм 0602-Локална самоуправа; 
Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе 

 Позиција 70 451 Субвенције извршена је у износу од 537.470,84 динара, а 
односи се на субвенцију ЈП“Дирекција за изградњу“ за исплату зарада за месец март 
2017.године. 
 
 Функција 630 – Водоснабдевање;Програм 1102-Комуналне делатности; 
Програмска активност 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће 

 Позиција 72  511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
33.497.229,40 динара, а односи се на изградњу сеоских водовода, која се реализује 
преко ЈКП“Наш дом“Пожега. 
 Позиција 73  621 Набавка домаће финансијске имовине извршена је у износу 
од  7.122.081,27 динара, а односи се на учешће у оснивачком капиталу ЈП“Рзав“ 
Ариље. 
  

Функција 640 – Улична расвета; Програм 1102-Комуналне делатности; 
Програмска активност 0001-Управљање јавним осветљењем 

 Позиција 74  421  Стални трошкови извршена је у износу 19.333.278,13 
динара, а односи се на трошкове електричне енергије за јавну расвету. 
 Позиција 75  425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од  
4.100.376,27  динара, а односи се на редовно одржавање јавне расвете. 
 Позиција 76  511  Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од  
454.065,60  динара, а односи се на инвестиције у јавној расвети. 
  

Функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту; Програм 1801- 
Здравствена заштита; Програмска активност 0001-Функционисање установа 
примарне здравствене заштите 

Позиција 77  424 Специјализоване услуге, која је планирана за финансирање 
вантелесне оплодње, није извршавана. 
 Позиција 77  512 Машине и опрема извршена је у износу 3.257.941,20 динара, 
а односи се на: 
 -набавку возила за дијализу за болницу у Пожеги   2.916.000,00 дин 
 -набавку разне опреме (пацијент монитор,постељина,апарати за притисак) за 
потребе дома здравља и болнице у Пожеги   341.941,20 динара.  
 

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта;Програм 1301-Развој спорта и 
омладине; Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским 
организацијама 

 Позиција 78 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 
од 16.065.000,00 динара, а односи се на: 

-финансирање спортских клубова преко Спортског савеза   13.610.000,00 дин,  
-трошкове учешћа спортиста на МОСИ у Пљевљима   1.755.000,00 дин  
-трошкове функционисања Спортског савеза   700.000,00 динара. 
Позиција 78-1 481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 

од 6.550.000,00 динара, а односи се на директне преносе средстава спортским 
организацијама, и то: ФК“Слога“ 2.000.000,00 дин, РК“Слога“ 3.400.000,00 дин, 
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КК“Слога“ 500.000,00 дин, РК“Слога“-млађе категорије 75.000,00 дин, Шах клуб 
350.000,00 дин, КБЕС „Соко“ 100.000,00 дин, ФК“Ариљска рампа“ 100.000,00 дин и 
Карате клуб „Ипон“ 25.000,00 динара. 

 
Функција 810 – Услуге рекреације и  спорта;Програм 1301-Развој спорта и 

омладине; Програмска активност 0002-Подршка предшколском,школском и 
рекреативном спорту 

Позиција 79  481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 
од 530.544,21 динара, а односи се на финансирање школских такмичења 309.234,22 
динара, организовање кроса 31.860,00 динара, за најбоље у спорту 12.724,80 динара 
и остале расходе 176.725,19 динара. 

 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта;Програм 1301-Развој спорта и 

омладине; Програмска активност 0003-Одржавање спортске инфраструктуре 
 Позиција 80  451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима извршена 

је у износу од 13.615.969,00 динара, а односи се на субвенције привредном друштву  
„Спортски објекти“.  

 
Функција 810 – Услуге рекреације и спорта;Програм 1301-Развој спорта и 

омладине; Пројекат 0016-„Реконструкција градског базена“ 

Позиција 81 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
14.918.889,34 динара, а односи се на реконструкцију градског базена.  

 
Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе;Програмска 

активност 0001-Функционисање локалних установа културе 
 Позиција 82  463 Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од  200.000,00 динара, а односи се на пренос средстава  Историјском 
архиву Ужице. 
 

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе;Програмска 
активност 0003-Унапређење система очувања културне традиције 

 Позиција 84  481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 
од 570.000,00 динара, а односи се на: 

-програмско финансирање културно–уметничког аматеризма   370.000,00 
динара (Распевани Пожежани   185.000,00 дин и КУД «Момчило Тешић» 185.000,00 
динара) 

-ликовна колонија Прилипац   200.000,00 динара.  
  
 

Функција 830 – Услуге емитовања и издаваштва;Програм 1201-Развој 
културе;Програмска активност 0004-Остваривање и унапређење јавног интереса у 
области јавног информисања 

Позиција 85  424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 5.998.575,00 
динара, а односи се на 

-појединачна давања до 5% планираних средстава (Радио Пожега за 
пројекат“Будилник гост радиа“ 300.000,00 дин  

-конкурсно финансирање медија 5.698.575,00 дин  
-„Телевизија Пожега“  3.000.000,00 дин, 
-„Радио Пожега“  1.600.000,00 дин,  
-„Минимас“ Ужице  198.575,00 дин, 
-„Телемарк“ Чачак  200.000,00 дин, 
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-„Радио 106“ Косјерић  100.000,00 дин, 
-„Радио Јавор“ Ивањица  100.000,00 дин, 
-“Глас западне Србије“ Чачак  300.000,00 дин, 
-“Вести“ Ужице  100.000,00 дин и 
- „4Н студио“ Чачак  100.000,00 дин. 

 Позиција 85-1 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.900.000,00 
динара, а односи се на исплату „Телевизији Пожега“ у износу од 1.500.000,00 дин и 
„Радио Пожега“ у износу од 400.000,00 динара по закљученим уговорима о куповини 
времена за емитовање програма. 
 
 
 Функција 912 – Основно образовање;Програм 2002-Основно образовање; 
Пројекти 

 Позиција 86 463  Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од 1.101.322,80 динара, а односи се на реализацију пројекта 0006 „Санација 
мокрог чвора“ у оквиру школе „Емилија Остојић“. 

 
Функција 912 – Основно образовање; Програм 2002-Основно 

образовање;Програмска активност 0001-Функционисање основних школа 

 
 Позиција 88 463  Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од  41.914.510,66 динара, а односи се на трошкове функционисања 
основних школа. Расходи по корисницима извршени су у следећим износима: 
 

Врста расхода ОШ»Емилија 
Остојић» 

ОШ»Петар 
Лековић» 

Музичка 
школа 

УКУПНО 

Месечне карте запослених 136.422,58 282.619,80  419.042,38 

Превоз запосл. у готовом 
новцу 

 
3.610.419,85 

 
3.964.136,32 

 
988.360,69 8.562.916,86 

Јубиларне награде 1.281.833,03 738.532,45  2.020.365,48 

Стални трошкови 9.670.618,51 7.325.337,22  16.995.955,73 

Дневнице за служб. пут и 
превоз ученика 

 
552.837,74 

 
766.365,24 

 
1.319.202,98 

Одржавање 
рачунара,усавршавање, 
репрезент. и ост.струч. услуге 

 
 

1.576.499,85 

 
 

1.091.090,67 

 

2.667.590,52 

Специјализоване услуге 101.882,00 107.056,00  208.938,00 

Текуће поправке и одржавање 1.317.322,80 1.472.024,56  2.789.347,36 

Канцеларијски материјал, 
стручна литература, матер. за 
чишћење 

 
 

2.266.657,40 

 
 

1.512.330,93 

 

3.778.988,33 

Новч. казне по решењу судова 18.977,76 0  18.977,76 

Зграде и грађевински објекти 462.000,00 480.000,00  942.000,00 

Набавка опреме 1.355.564,56 713.899,90  2.069.464,46 

Књиге у библиотеци 72.205,19 49.515,61  121.720,80 

УКУПНО: 22.423.241,27 18.502.908,70 988.360,69 41.914.510,66 
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Функција 912 – Основно образовање; Програм 0602 Локална 
самоуправа;Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе 

Позиција 89 422  Трошкови путовања извршена је у износу од  23.722.384,00  
динара, а односи се на трошкове превоза ученика ОШ“Емилија Остојић“, ОШ“Петар 
Лековић“ и ОШ“Стеван Чоловић“Ариље. 

 
Функција 915 – Специјално основно образовање; Програм 2002-Основно 

образовање; Програмска активност 0001-Функционисање основних школа 

Позиција 90  422 Трошкови путовања извршена је у износу од  2.798.870,00  
динара, а односи се на финансирање специјалног школовања (деца ометена у 
развоју). 
 
 

Функција 920 – Средње образовање; Програм 2003-Средње образовање; 
Пројекти 

Позиција 91 463  Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 
у износу од 1.127.515,00 динара, а односи се на реализацију пројекта „Опремање 
хемијског кабинета“ у оквиру  Пољопривредне школе. 

 
 
Функција 920 – Средње образовање; Програм 2003-Средње образовање; 

Програмска активност 0001-Функционисање средњих школа 
Позиција 92 463  Донације и трансфери осталим нивоима власти извршена је 

у износу од  42.364.280,89  динара, а односи се на финансирање средњег 
образовања. Расходи по корисницима извршени су у следећим износима: 
 

Врста расхода Гимназија Техничка 
школа 

Пољоприв 
школа 

УКУПНО 

Социјална давања запосленим 0 37.252,00 0 37.252,00 

Превоз запослених у готовом новцу 1.603.145,75 1.892.917,03 4.913.416,09 8.409.478,87 

Јубиларне награде 311.701,70 786.408,35 785.664,99 1.883.775,04 

Стални трошкови 2.322.799,73 4.125.128,06 4.780.144,38 11.228.072,17 

Дневнице за службени пут 719.477,36 989.344,95 277.634,00 1.986.456,31 

Одржавање рачунара,усавршавање 
репрезентација,стручне услуге 

 
1.400.138,34 

 
1.866.861,48 

 
581.979,39 3.848.979,21 

Специјализоване услуге 59.041,93 185.517,00 92.374,02 336.932,95 

Текуће поправке и одржавање 1.911.101,00 1.007.999,96 619.094,00 3.538.194,96 

Канцеларијски материјал, стручна 
литература,  материјал за чишћење 

 
1.553.295,90 

 
1.847.608,76 

 
1.225.596,66 4.626.501,32 

Новчане казне по решењу судова 0 157.620,00 49.500,00 207.120,00 

Набавка опреме 1.852.589,60 4.088.381,05 0 5.940.970,65 

Књиге у библиотеци 194.127,41 66.420,00 60.000,00 320.547,41 

УКУПНО: 11.927.418,72 17.051.458,64 13.385.403,53 42.364.280,89 

 
 

  ГЛАВА 3.1  Народна библиотека: 
 
 Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Пројекат 0016 
“Чигра“ 

 Позиције 93-1 422 Трошкови путовања, 93-2 423 Услуге по уговору, 93-3 424 
Специјализоване услуге и 93-4 426 Материјал извршене су  у укупном износу од 
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177.191,96 динара, а односе се на реализацију пројекта „Чигра“. Средства за 
реализацију овог пројекта добијена су из републичког буџета.  

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Пројекат 0017 
“Унапређење библиотечких услуга“ 

 Позиција 93-5 512 Машине и опрема извршена је  у износу од 498.084,00 
динара, а односи се на набавку рачунарске опреме за реализацију пројекта 
„Унапређење библиотечких услуга“. Средства су добијена су из републичког буџета.  
 

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе;Програмска 
активност 0001-Функционисање локалних установа културе 
 Позиција 98 416  Награде, бонуси и остали посебни расходи извршена је у 
износу од 526.663,56 динара, а односи се на исплату јубиларних награда радницима 
који су то право остварили у 2017. години. 
 Позиција 99 421  Стални трошкови извршена је у износу од  782.200,89  
динара, а односи се на: трошкове платног промета 20.802,14 дин, електричну 
енергију и природни гас 487.705,76  дин, комуналне услуге 70.921,83 дин, 
телефон,мобилни телефон и пошту  124.166,47  дин и трошкове осигурања 78.604,69 
дин. 
 Позиција 100 422  Трошкови путовања извршена је у износу од  48.802,00  
динара, а односи се на  дневнице, превоз и смештај  на службеном путу у земљи 
40.255,00 динара и на дневнице на службеном путу у иностранство 8.547,00 динара. 
 Позиција 101 423  Услуге по уговору извршена је у износу од 287.708,45  
динара, а односи се на услуге штампања 38.435,00 дин, одржавање рачунара 
214.646,69 дин, стручне услуге 7.500,00 дин, репрезентацију 21.526,76 дин и остале 
услуге 5.600,00 динара. 
 Позиција 102 425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од  
68.988,39 динара, а односи се на текуће одржавање зграде 33.776,39 дин  и 
одржавање опреме 35.212,00  динара. 
 Позиција 103 426 Материјал извршена је у износу од 215.572,18 динара, а 
односи се на новине, часописе и стручну литературу 149.188,40 дин, канцеларијски 
материјал 33.999,95 дин, трошкове горива 11.626,32 дин, материјал за културу 
1.920,00 дин, материјал за чишћење 17.237,51  дин и потрошни материјал 1.600,00 
динара. 

Позиција 104  465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
456.431,48 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу  
разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 

Позиција 104  485 Накнада штете за повреде нанете од стране државних 
органа извршена је у износу од 49.499,96 динара, а односи се на исплату накнаде за 
неискоришћени годишњи одмор. 
 Позиција 105 512  Машине и опрема извршена је у износу од 95.790,30 
динара, а односи се на набавку  опреме. 
 Позиција  106  515  Нематеријална имовина извршена је у износу од  
485.996,79  динара, а односи се на набавку књига у библиотеци. 
 

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе;Програмска 
активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

Позиција 107  421 Стални трошкови извршена је у износу од 1.480,00 динара, 
а односи се на трошкове поште. 
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Позиција 107-1  422 Трошкови путовања извршена је у износу од 33.758,00 
динара, а односи се на трошкове превоза на службеном путу у иностранство. 
Средства за ове намене су добијена из републичког буџета. 

Позиција 108  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 49.868,04 динара, 
а односи се на трошкове штампања 3.600,00 дин,угоститељске услуге 45.123,00 дин, 
репрезентацију 1.145,04 динара. 

Позиција 109  424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 369.678,04 
динара, а односи се на исплату ауторских хонорара. 

Позиција 110  426 Материјал извршена је у износу од 7.807,10 динара, а 
односи се на канцеларијски материјал.  

 
 
 ГЛАВА 3.2 Културни центар: 
 

Функција 820 – Услуге културе;Програм 1201 Развој културе; Пројекти 
Позиција 111  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 445.000,00 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0007 „Магленијада“. 
Позиција 112  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 149.999,35 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0008 „Деци фест“. 
Позиција 114  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 200.000,00 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0009 „Реци хип реци хоп фестивал“. 
Позиција 115  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 145.000,00 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0010 „Панк парада-фестивал“. 
Позиција 116  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 528.043,95 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0011 „Поток“. 
Позиција 117  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 95.000,00 динара, 

а односи се на реализацију пројекта 0012 „Пожезија“. 
Позиција 118  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 165.000,00 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0013 „Џез везе“. 
Позиција 119  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 291.999,23 

динара, а односи се на реализацију пројекта 0014 „Оснивање позоришне аматерске 
трупе“. 

Позиције 119-1 422 Трошкови путовања, 119-2 423 Услуге по уговору, 119-3 
424 Специјализоване услуге, 119-4 426 Материјал и 119-5  512 Машине и опрема 
односе се на реализацију пројекта 0018 „Годишњи програм градске галерије Пожега“ 
и извршене су у укупном износу од 322.513,50 динара. Позиција 119-1 422 Трошкови 
путовања извршена је у износу од 64.580,00 динара за трошкове превоза уметника и 
уметничких радова. Позиција 119-2 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 
55.405,00 динара за трошкове угоститељских услуга и репрезентације. Позиција 119-
3  424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 140.528,50 динара за 
трошкове продукције изложби. Позиција 119-4 426 Материјал извршена је у износу 
од 10.000,00 дин за трошкове горива за превоз уметника и уметничких радова. 
Позиција 119-5 512 Машине и опрема извршена је у износу од 52.000,00 дин за 
набавку опреме. Средства за реализацију овог пројекта добијена су из републичког 
буџета. 

Позиција 120  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 961.000,00 
динара, а односи се на реализацију пројекта 0015 „Прослава дана општине“. 
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Функција 820 – Услуге културе;Програм 1201-Развој културе;Програмска 
активност 0001-Функционисање локалних установа културе 
 Позиција 123  414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 
8.187,35 динара, а односи се на накнаду за негу детета. 
 Позиција 124 415  Накнаде за запослене извршена је у износу од 86.524,68 
динара, а односи се на накнаду за превоз запослених  на и са посла, исплаћену у 
готовом новцу.  
 Позиција 125  416  Награде,бонуси и остали посебни расходи извршена је у 
износу од  140.522,66 динара, а односи се на исплату јубиларних награда. 
 Позиција 126  421  Стални трошкови извршена је у износу од  1.407.635,77 
динара, а односи се на: трошкове платног промета 26.732,24 дин,  трошкове 
електричне енергије и набавку лож уља 804.567,35 дин, комуналне услуге 214.979,67 
динара, телефонске услуге 233.670,07 дин, трошкове осигурања 115.597,44 динара и 
остали трошкови 12.089,00 динара. 
 Позиција 127 422  Трошкови путовања извршена је у износу од 54.950,00 
динара, а односи се на исплату дневница и превоза  на службеном путу. 
 Позиција 128  423  Услуге по уговору извршена је у износу од  435.878,12  
динара, а односи се на компјутерске услуге 135.760,00  дин, накнаде члановима 
Управног одбора 78.838,16 дин, угоститељске услуге 19.272,00 дин, репрезентацију 
19.369,54 дин и остале услуге 182.638,42 динара. 
 Позиција 129  425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
119.212,30 динара, а односи се на молерске, столарске, водоводне и електро радове 
на згради 113.826,30 дин и одржавање опреме  5.386,00 динара. 
 Позиција 130  426  Материјал извршена је у износу од 197.796,49 динара, а 
односи се на канцеларијски материјал 35.000,00  дин, стручно образовање 
запослених 63.000,00 дин, бензин  39.964,54 дин,производе за чишћење 34.831,95  
дин и потрошни материјал 25.000,00 динара. 

Позиција 131 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
335.069,58  динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу  
разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици.  
 Позиција 132  482  Порези,обавезне таксе и казне  извршена је у износу од  
23.478,00  динара, а односи се на таксе при регистрацији возила. 
 Позиција 134  512 Машине и опрема извршена је у износу од 99.350,00 
динара, а односи се на набавку рачунарске опреме. 
 

Функција 820 – Услуге културе; Програм 1201-Развој културе; Програмска 
активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

Позиција 136 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 50.000,00 
динара, а односи се на трошкове превоза уметничких радова. 

Позиција 137  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 217.755,08 
динара, а односи се на  трошкове штампања плаката, позивница, флајера 99.040,00 
дин, угоститељске услуге 14.560,00дин, репрезентацију  24.107,08 динара и остале 
опште услуге 80.048,00 динара. 

Позиција 138 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 
1.335.814,00 динара, а односи се на приказивање филмова и позоришних представа 
и израду мурала Милоша Обреновића. 

Позиција 139 426 Материјал извршена је у износу од 29.999,51 динара, а 
односи се на трошкове горива за службена возила. 

Позиција 140 512 Машине и опрема извршена је у износу од 40.090,00 динара, 
а односи се на набавку  рачунарске опреме. 
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Функција 820 – Услуге културе;Програм 1301-Развој спорта и 

омладине;Програмска активност 0005-Спровођење омладинске политике 

Позиција 141 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 50.000,00 
динара, а односи се на дневнице и трошкове превоза на службеном путу запослених 
у канцеларији за младе и трошкове превоза уметничких дела. 

Позиција 142 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 209.938,00 
динара, а односи се на угоститељске услуге, репрезентацију, штампање и остале 
опште услуге. 

Позиција 143 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 87.858,56 
динара, а односи се на организовање позоришних представа и концерта. 

Позиција 144 426 Материјал извршена је у износу од 39.965,09 динара, а 
односи се на набавку производа за чишћење. 

Позиција 145 512 Машине и опрема  извршена је у износу од 176.528,00 
динара, а односи се на набавку рачунарске опреме, намештаја и фрижидера. 

 
 ГЛАВА 3.4  Дечји вртић: 
 
 Функција 911 – Предшколско образовање; Програм 2001-Предшколско 
образовање; Пројекти 

 Позиција 147 511 Зграде и грађевински објекти извршена је у износу од 
8.424.321,00 динара, а односи се на реализацију пројекта „Уређење дворишног 
простора у објекту Бамби“. 
 Позиција 147 512 Машине и опрема извршена је у износу од 927.345,28 
динара, а односи се на реализацију пројекта „Видео надзор“. 
 

Функција 911 – Предшколско образовање; Програм 2001-Предшколско 
образовање;Програмска активност 0001-Функционисање предшколских установа 
 Позиција 152  414  Социјална давања запосленим  извршена је у износу од 
132.405,71 динара, а односи се на исплату отпремнине за одлазак у пензију. 
 Позиција 153  415 Накнаде за запослене извршена је у износу од 1.160.999,90 
динара, а односи се на исплату превоза на и са посла у готовом новцу. 
 Позиција 154  416 Награде, бонуси и остали посебни расходи  извршена је у 
износу од 1.015.812,67 динара, а односи се на исплату јубиларних награда. 
 Позиција 155 421 Стални трошкови извршена је у износу од 7.284.448,44 
динара, а односи се на платни промет 226.339,36 дин, електричну енергију и лож 
уље 5.714.635,29 дин, комуналне услуге 720.476,15 дин, трошкове телефона 
219.729,37 дин и трошкове осигурања 403.268,27 динара. 
 Позиција 156 422 Трошкови путовања извршена је у износу од 189.077,54 
динара, а односи се на  дневнице,превоз и смештај на службеном путу 149.077,54 
дин и превоз предшколаца 40.000,00 динара. 
 Позиција 157 423  Услуге по уговору извршена је у износу од  1.811.666,29  
динара, а односи се на одржавање рачунара 253.903,11 дин, образовање и 
усавршавање запослених 294.225,59 дин,услуге штампе 81.709,00 дин,стручне 
услуге (привремени и повремени послови) 1.008.018,84 дин, репрезентацију 
48.955,35 дин и остале услуге 124.854,40 динара. 
 Позиција 158  424  Специјализоване услуге извршена је у износу од 506.998,00 
динара, а односи се на трошкове узорковања и санитарне обраде намирница. 
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 Позиција 159 425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
3.545.555,29  динара, а односи се на одржавање објеката 3.148.487,40 дин и на 
одржавање опреме 397.067,89 динара. 
 Позиција 160  426 Материјал извршена је у износу од 11.103.943,97 динара, а 
односи се на трошкове канцеларијског материјала 313.571,79 дин, стручне 
литературе 173.308,01 дин, бензина 300.000,00 дин, материјала за образовање 
213.769,21 дин, медицинског материјала 13.020,80 дин, намирница и производа за 
чишћење 9.816.450,47 дин и потрошног материјала 273.823,69 динара. 
 Позиција 161 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
6.593.999,15 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по 
основу  разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 
 Позиција 162 482 Порези, обавезне таксе и казне извршена је у износу од 
79.239,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила. 
 Позиција 163 512 Машине и опрема извршена је у износу од 1.361.527,00 
динара, а односи се на набавку клима уређаја, бојлера, усисивача, косачице,  
намештаја и друге опреме за потребе ове установе. 
 
 

  
 ГЛАВА 3.7 Месне заједнице: 
 

Функција 160 – Опште јавне услуге;Програм 0602-Локална самоуправа; 
Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница 

Позиције 164-170 приказују утрошак средстава за редован рад месних 
заједница (економска класификација 421-Стални трошкови, 423-Услуге по 
уговору,424-Специјализоване услуге,426-Материјал, 483-Новчане казне по решењу 
судова и 512-Машине и опрема) и за одржавање комуналне инфраструктуре у 
месним заједницама (економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање).  

Утрошак средстава по месним заједницама дат је у следећој табели: 
 

 

МЗ 
421 

 
425 

 
426 

 
423 

 
424 

 
483 

 

 
512 

 
УКУПНО 

Бакионица  
76.528,47 

 
402.281,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

478.809,47 

В.Јежевица 
33.683,13 

245.699,20    
 

 279.382,33 

Висибаба 
0 

0    
241.206,00 

 241.206,00 

Врањани 
46.255,58 

252.409,10 4.900,00   
 

 303.564,68 

Глумач 
18.305,83 

402.556,00    
 

 420.861,83 

Годовик 
7.372,48 

66.999,92    
 

 74.372,40 

Г.Добриња 
58.833,29 

221.117,48    
 

 279.950,77 

Горобиље 
5.808,38 

289.044,04 3.951,00  22.746,00 
 

 321.549,42 

Гугаљ 
14.613,13 

31.250,00    
 

 45.863,13 

Д. Добриња 
72.712,55 

114.000,00    
 

 186.712,55 

Дражиновићи 
0 

0    
 

 0 

Душковци 
6.385,91 

147.559,60    
 

 153.945,51 

Засеље 
46.427,69 

189.431,94    
 

 235.859,63 

Здравчићи 
36.379,19 

346.190,74 6.030,00   
 

 388.599,93 

Јелен До 
7.711,39 

88.580,00    
 

 96.291,39 
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Позиција 164 421 Стални трошкови извршена је у износу од 693.057,06 

динара, а односи се на трошкове платног промета, утрошак електричне енергије, 
комуналне услуге и трошкове телефона. 

Позиција 165 423 Услуге по уговору извршена је у износу од 35.000,00 динара, 
а односи се на услуге у две месне заједнице. 

Позиција 166 424 Специјализоване услуге извршена је у износу од 22.746,00 
динара, а односи се на годетске услуге у месној заједници Горобиље. 

Позиција 167  425 Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
5.290.831,89 динара, а односи се на одржавање путева и објеката у месним 
заједницама. 

Позиција 168 426 Материјал извршена је у износу од 42.728,47 динара, а 
односи се на набавку канцеларијског материјала. 

Позиција 170 483 Новчане казне и пенали по решењу суда извршена је у 
износу од 603.327,92 динара, а односи се на месну заједницу Висибаба за деблокаду 
рачуна 241.206,00 дин и на месну заједницу Лопаш за поравнање за одузето 
земљиште 362.121,92 динара. 

Позиција 170-1 512 Машине и опрема извршена је у износу од 36.247,00 
динара, а односи се на набавку намештаја у месној заједници Честобродица 

Каленићи 
17.272,32 

52.761,50    
 

 70.033,82 

Лопаш 
19.580,72 

90.278,75    
362.121,92 

 471.981,39 

Лорет 
0 

0    
 

 0 

Љутице 
5.803,16 

480.080,00    
 

 485.883,16 

Мађер 
18,40 

5.920,00    
 

 5.938,40 

М.Јежевица 
136,25 

18.260,84    
 

 18.397,09 

Милић. село 
851,95 

265.087,48  5.000,00  
 

 270.939,43 

Мршељи 
9.245,22 

77.160,00    
 

 86.405,22 

Отањ 
23.143,60 

2.010,00    
 

 25.153,60 

Папратиште 
17.584,12 

200,00 8.500,47 30.000,00  
 

15.447,00 71.731,59 

Пилатовићи 
4.537,36 

17.533,18    
 

 22.070,54 

Пријановићи 
9.213,85 

5.977,48    
 

 15.191,33 

Прилипац 
0 

0    
 

 0 

Радовци 
26.669,47 

0 1.000,00   
 

 27.669,47 

Расна 
0 

0    
 

 0 

Речице 
12.162,19 

210.056,82 1.595,00   
 

 223.814,01 

Роге 
32.611,91 

314.061,80    
 

 346.673,71 

Рупељево 
1.079,50 

160.000,00 9.765,00   
 

 170.844,50 

Сврачково 
27.538,46 

261.861,39    
 

 289.399,85 

С. Добриња 
15.410,61 

153.080,00    
 

 168.490,61 

Тврдићи 
28.183,03 

55.016,50    
 

 83.199,53 

Томет. поље 
9.745,24 

70.644,00 6.987,00   
 

 87.376,24 

Узићи 
0 

0    
 

 0 

Честоброд. 
1.252,68 

253.723,13    
 

20.800,00 275.775,81 

УКУПНО 693.057,06 
 

5.290.831,89 
 

42.728,47 
 

35.000,00 22.746,00 603.327,92 
 

36.247,00 
 

6.723.938,34 
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20.800,00 дин и набавку пећи на чврста горива у месној заједници Папратиште 
15.447,00 динара. 

 
 

 
 ГЛАВА 3.8 Туристичка организација: 
 

Функција 473 – Туризам; Програм 1502- Развој туризма;Пројекат „Откуп 
земљишта у Рошкој бањи“ 

Позиција 171  541 Земљиште, која је планирана за откуп земљишта у Рошкој 
бањи није извршавана. 

 
 Функција 473 – Туризам; Програм 1502- Развој туризма;Пројекат 

„Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара“ 

Позиција 171  423 Услуге по уговору  извршена је у износу од 558.037,50 
динара, а односи се на трошкове реализације пројекта „Квалификационо 
предтакмичење младих трубачких оркестара“. 
 

Функција 473 – Туризам; Програм 1502- Развој туризма;Програмска активност 
0002- Промоција туристичке понуде 
 Позиција 174  421  Стални трошкови извршена је у износу од  233.221,58  
динара, а односи се на телефон 81.384,24, електричну енергију 107.944,59 дин, 
комуналне услуге  20.222,29 дин,трошкове платног промета 10.830,78 дин и 
трошкове осигурања 12.839,68 динара. 
 Позиција 175  422  Трошкови путовања извршена је у износу од  271.622,41  
динара, а односи се на  дневнице, превоз  и смештај на службеном путу. 
 Позиција 176  423  Услуге по уговору извршена је у износу од 2.457.439,52  
динара, а односи се на компјутерске услуге 19.049,00 дин, услуге штампања 
427.673,20 дин, стручно усавршавање запослених и учешће на сајмовима 640.507,00 
дин, стручне услуге 43.377,34 дин, угоститељске услуге 59.219,00 дин, 
репрезентација 55.064,78 дин и остало 1.212.549,20 динара. 
 Позиција 177 425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
189.971,00  динара, а односи се на  одржавање објекта 188.871,00 дин и одржавање 
опреме 1.100,00 динара. 
 Позиција 178 426  Материјал извршена је у износу од  54.313,06  динара, а 
односи се на набавку канцеларијског материјала 9.095,00 дин, бензина 27.267,73 
дин, материјала за чишћење  2.307,78 дин и производа за посебне намене 15.642,55 
динара. 
 Позиција 178-1 482 Порези, обавезне таксе и казне извршена је у износу од 
2.000,00 динара, а односи се на таксе за депоновање потписа. 
 Позиција 179  465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
207.229,69 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу  
разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 

Позиција 180 512  Машине и опрема извршена је у износу од 108.950,00 
динара, а односи се на набавку ТА пећи и фото апарата. 
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РАЗДЕО 4.Скупштина општине: 
 
 Функција 110-Извршни и законодавни органи; Програм 2101-Политички систем 
локалне самоуправе;Програмска активност 0001-Функционисање скупштине 

 Позиција 182-1 414  Социјална давања запосленим извршена је у износу од 
41.531,00 динара, а односи се на солидарну помоћ запосленим у случају смрти 
члана породице. 

Позиција 183  417  Судијски и посланички додатак извршена је у износу од 
2.335.009,50 динара, а односи се на  трошкове одржавања седница Скупштине 
општине и одборничких група.  
 Позиција 184  422  Трошкови путовања извршена је у износу од 126.466,12 
динара, а односи се на дневнице и превоз председника и одборника Скупштине 
општине за службена путовања у земљи и иностранству. 
 Позиција 185  423 Услуге по уговору извршена је у износу од 1.149.557,98 
динара, а односи се на: 

- накнаду за рад заменика председника Скупштине  343.939,88 дин,  
- награде за Дан општине 142.857,16 дин,  
- накнаде за чланове Савета за безбедност саобраћаја  143.899,88 дин 
- накнаде за чланове Савета за буџет и финансије   122.771,74 дин 
- накнаде за чланове Савета за друштвене делатности  67.554,88 дин 
- накнаде за чланове Административно-мандатне комисије   111.805,79 дин 
- накнаде за чланове Општинске изборне комисије   71.439,90 дин 
- накнаде за чланове Комисије за именовање директора ЈП  70.727,85 дин 
- накнаде за чланове Комисије за доделу општинских признања   34.019,00 дин 
- трошкове репрезентације   40.541,90 динара. 

 Позиција 186 465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
269.782,69 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу  
разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 
 Позиција 187  481 Дотације невладиним организацијама извршена је у износу 
од 352.167,00 динара, а односи се на средства за редован рад политичким 
странкама. Преглед утрошених средстава по политичким странкама дајемо у 
следећој табели: 
 

Назив политичке партије Пренета 
средства 

Српска напредна странка 146.928,00 

Демократска странка 65.626,00 

Социјалистичка партија Србије 48.115,00 

Српска радикална странка 40.236,00 

Двери 31.500,00 

Јединствена Србија 12.029,00 

Српска народна партија 7.733,00 

Нова Србија 0 

Демократска странка Србије 0 

Партија уједињених пензионера 
Србије 

0 

Српски покрет обнове 0 

Либерално демократска партија 0 

УКУПНО: 352.167,00 
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 РАЗДЕО 5. Општинско јавно правобранилаштво: 
 
 Функција 130 – Опште услуге;Програм 0602-Локална самоуправа; Програмска 
активност 0004-Општинско  правобранилаштво 

 Позиција 190  414 Социјална давања запосленим извршена је у износу од 
15.000,00 динара, а односи се на исплату помоћи за лечење запосленог. 

Позиција 191  415  Накнаде за запослене извршена је у износу од  71.239,55  
динара, а односи се на трошкове превоза  запослених на и са посла исплаћене у 
готовом новцу. 

Позиција 192  416  Награде, бонуси и остали посебни расходи извршена је у 
износу од 64.339,00 динара,а  односи се на исплату јубиларне награде. 
 Позиција 193  421  Стални трошкови извршена је у износу од  12.065,64 
динара, а односи се на трошкове телефонских услуга. 
 Позиција 194 422  Трошкови путовања извршена је у износу од  5.150,00  
динара, а односи се на дневнице  и трошкове превоза на службеном путовању. 
 Позиција 195  423  Услуге по уговору извршена је у износу од  57.050,03  
динара, а односи се на повез Службених гласника и уписника 14.000,00 дин, израду 
печата 16.770,00  и репрезентацију 26.280,03 динара. 
 Позиција 196  425  Текуће поправке и одржавање извршена је у износу од 
6.840,00 динара, а односи се на поправку рачунара и штампача. 
 Позиција 197 426   Материјал извршена је у износу од 143.155,00 динара, а 
односи се на канцеларијски материјал 29.000,00 дин и претплату на часописе и 
стручну литературу  114.155,00  динара. 
 Позиција 198  465 Остале дотације и трансфери извршена је у износу од 
328.545,02 динара, а односи се на средства за уплату у републички буџет по основу  
разлике зарада између обрачуна по старој и по умањеној основици. 
 Позиција 199  512 Машине и опрема, која је планирана за набавку опреме, 
није извршавана. 
 
 
 
 
 НАМЕНСКА СРЕДСТВА:  

У 2017. години укупно је остварено 89.115.043,03 динара наменских 
средстава.  У следећој табели дајемо преглед утрошка ових средстава: 
 

 
намена 

 

 
износ дин 

 
утрошено 

дин 

 
за пренос у 

2018.год. 

Наменски трансфер за социјалну 
заштиту (добијено од Министарства за рад, 

запошљавање и социјлану политику, а 
реализовано преко Општинске управе за личне 
пратиоце 

 
4.283.396,37 

 
4.283.396,37 

 
0 

Пројекат “Унапређење библиотечких 
услуга“ (добијено од Министарства културе, а 

реализовано преко Народне библиотеке) 

 
498.084,00 

 
498.084,00 

 
0 

Трошкови превоза на службени пут у 
иностранство (добијено од Министарства 

12.500,00 12.500,00 0 
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културе, а реализовано преко Народне 
библиотеке) 
 Трошкови превоза на службени пут у 
иностранство (добијено од Министарства 

културе, а реализовано преко Народне 
библиотеке) 

21.258,00 21.258,00 0 

Пројекат “Годишњи програм градске 
галерије Пожега“ (добијено од Министарства 

културе,а реализовано преко Културног центра) 

  
322.513,50 

 
322.513,50 

 
0 

Средства за реконструкцију атарских 
путева (добијено од Републичког буџета, 

реализовано преко Општинске управе) 

5.567.150,00 5.567.150,00  
0 

Средства за испитивање плодности 
земљишта (добијено од Републичког буџета, 

реализовано преко Општинске управе) 

552.457,50 552.457,50  
0 

Средства за избегла и расељена лица 
(добијено од Комесаријата за избеглице 
5.420.065,20 дин 30.11.2016. Реализовано преко 
Општинске управе у 2017.години 2.409.732,70 дин) 

 
3.010.332,50 

 
0 

 

 
3.010.332,50 

Средства из кредита за реконструкцију 
путева у сеоским МЗ (средства повучена по 

уговору о кредиту са банком Интеса) 45.008.876,87 28.069.409,35 16.939.467,52 

Средства за ПДВ за радове на школи 
„Е.Остојић“ и на Краваричкој реци 
(средства добијена из републичког буџета у 
децембру 2017.године) 996.964,60 0 996.964,60 

Средства од новчаних казни у 
саобраћају (утрошено 3.750.000,00 за 

одржавање путева и 995.870,00 за безбедност 
саобраћаја) 7.836.357,15 4.745.870,00 3.090.487,15 

Средства грађана за изградњу сеоских 
водовода (уплаћено на рачун 744250 

Капитални трансфери од физичких и правних 
лица) 6.630.069,44 6.630.069,44 0 

Средства на подрачуну Општинске 
управе –„Мартовске поплаве 2016“ 11.377.083,10 0 11.377.083,10 

Наменска средства индиректних 
корисника 2.998.000,00 0 2.998.000,00 

УКУПНО: 
 89.115.043,03 50.702.708,16 38.412.334,87 

 
 
 
 
 

БИЛАНС СТАЊА: 
  
Укупна средства и извори средстава у активи и пасиви биланса стања 

утврђени су у износу од 1.292.789.000 динара. 
Преглед средстава и извора дајемо у наредном табеларном приказу: 
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   АКТИВА                                         БИЛАНС СТАЊА                                                   ПАСИВА 
Конто Опис Износ Конто Опис Износ 

011 Некретнине и опрема 427.541.000 211 Домаће 
дугор.обавезе 

45.115.000 

013 Драгоцености 5.425.000 221 Домаће краткорочне 
обавезе 

400.000 

   231 Обавезе за плате и 
додатке 

179.000 

   234 Обавезе по основу 
соц.доприноса на 
терет послодавца 

32.000 

014 Природна имовина 19.851.000 236 Обавезе по основу 
соц.давања запосл. 

449.000 

   237 Сл.путовања и услуге 
по уговору 

726.000 

015 Нефин.имовина у припреми 
- аванси 

239.806.000 245 Обавезе за 
ост.расходе 

783.000 

016 Нематеријална имовина 8.442.000 252 Обавезе према 
добављачима 

46.232.000 

022 Залихе ситног инвентара 37.000    
111 Дугор.дом.фин.имовина 480.042.000    
121 Новч.средства 52.812.000 291 ПВР 10.032.000 
122 Краткорочна потраживања 7.502.000 311 Капитал 1.136.029.000 
123 Краткорочни пласмани 2.530.000 3211 Вишак прихода-

суфицит 
12.378.000 

131 АВР 48.801.000 3213 Нерасп.вишак 
прихода из ранијих 
година 

40.434.000 

 УКУПНО 1.292.789.000  УКУПНО 1.292.789.000 

 
Конто 011 - Средства исказана на конту некретнина и опрема у износу од 

427.541.000 динара обухватају грађевинске објекте и опрему буџетских корисника. 
Конто 013 – Драгоцености у износу од 5.425.000 динара односи се на 

уметничке слике у Културном центру. 
Конто 014 – Природна имовина у износу од 19.851.000 динара односи се на 

пољопривредно и грађевинско земљиште. 
 Конто 015 - Нефинансијска имовина у припреми у  износу од 239.806.000 
динара највећим делом односи се на улагања у изградњу улица, сеоских водовода, 
канализације, јавне расвете  и улагања у реконструкцију градског базена. 

Конто 016 – Нематеријална имовина у износу од 8.442.000 динара односи се 
на пројектну документацију код Општинске управе.  

Konto 022 – Залихе ситног инвентара у износу од 37.000 динара односи се на 
ситан инвентар у Општинској управи:клешта, бургије, лемилице, маказе, хефталице 
и остали ситан инвентар. 

Конто 111 – Дугорочна домаћа финансијска имовина у износу од 480.042.000 
динара односи се на учешће капитала у домаћим јавним нефинансијским 
предузећима (ЈКП“Наш дом“,ЈП“Рзав“,ЈКП“Дубоко“, Развојна агенција, РРА Златибор 
и Спортски објекти доо). 
  Конто 121 -Укупна новчана средства буџетских корисника са стањем на дан 
31.12.2017. године износе  52.812.000 динара.  
 
 
 



 49 

Структура новчаних средстава је следећа: 
Извршење буџета општине Пожега 37.427.000 
Дечји вртић  1.501.000 
Културни центар  у ликвидацији                                                            28.000 
Народна библиотека  0 
Туристичка организација  1.000 
Месне заједнице – редован рачун                   914.000 
Месне заједнице- самодопринос                         184.000 
Боловање Дечјег вртића                                           125.000 
Дечји вртић-родитељски динар                                1.000 
Мартовске поплаве 2016 11.377.000 
Сопствени рачун-Народна библотека                  1.254.000 

 
УКУПНО: 

 
52.812.000 

 
                                          

На конту 122 - Краткорочна потраживања исказан је износ од 7.502.000 
динара, а  највећим делом се односи  на:  

-потраживања Општинске управе по основу закупнине, електричне енергије и 
откупљених станова  у износу од 4.884.000 динара. Највећа дуговања према 
Општинској управи имају:Министарство одбране 748.656,34  дин, Служба за 
катастар 86.837,05 дин, Миломир Браловић 658.175,92 дин, СТР“Свила“ 258.059,33  
дин, Благоје Чизмић 372.445,58  дин, ФС“Весна стил“ 189.070,84  дин, СТР“Ратекс“ 
200.343,74 дин, СТР „Рам“ 55.921,55  дин, Аћимовић Мила 160.577,22 дин, Раде и 
Ивана Бонџулић 193.939,46 дин, СТР“Трим“ 129.009,55 дин. 

-потраживања Дечјег вртића у износу од 2.183.000 динара по основу 
потраживања од родитеља за неплаћене трошкове смештаја деце. 

На конту 123 – Краткорочни пласмани исказан је износ од 2.530.000 динара и 
састоји се из датих аванса (у оквиру месних заједница). 

 На конту 131 - АВР – активна временска разграничења – исказан је износ од 
48.801.000 динара и представља контра књижење у односу на конта у пасиви по 
основу краткорочних обавеза: 

- у оквиру Општинске управе 40.116.000,00 динара: обавезе према 
добављачима 38.327.000,00 дин, обавезе за плате -разлика за децембар-  
179.000,00 дин, обавезе по основу боловање запосленим 82.000,00 дин, обавезе по 
основу неизмирених уговора о делу (лични пратиоци и Миљко Краговић) 726.000,00 
дин, обавезе за остале расходе (повраћај земљишта) 784.000,00 дин; 

- у оквиру Дечјег вртића 3.176.000,00 динара: обавезе према добављачима 
2.887.000,00 дин и обавезе по основу боловања 289.000,00 динара; 

- у оквиру Месних заједница 4.688.000,00 динара, а односе се на обавезе 
према добављачима. 

 
Конто 211 – Домаће дугорочне обавезе у износу од 45.115.000 дин односе се 

на обавезе по кредиту узетом од Банке Интеса за реконструкцију путева у сеоским 
месним заједницама. 

Конто 221 – Домаће краткорочне обавезе у износу од 400.000,00 динара 
односе се на обавезе месне заједнице Здравчићи. 

Конто 231 – Обавезе за плате и додатке у износу од 179.000,00 динара односе 
се на обавезе по основу исплате разлике зарада за децембар 2017.године. 
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Конто 234 – Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца  у 
износу од 32.000 дин односе се на обавезе по основу исплате пореза и доприноса за 
разлику зарада за децембар 2017.године. 

Конто 236 – Обавезе по основу социјалних давања запосленим у износу од 
449.000 динара односе се на обавезе за боловање запослених у Општинској управи 
82.000,00 дин, у Дечјем вртићу 289.000,00 дин, Културном центру у ликвидацији 
77.000,00 динара. 

Конто 237 – Обавезе за службена путовања и услуге по уговору у износу од 
726.000,00 динара односе се на обавезе по основу неизмирених уговора о делу 
(лични пратиоци и Миљко Краговић). 

Конто 245 – Обавезе за остале расходе у износу од 783.000 динара односе се 
на обавезе по основу повраћаја земљишта. 

Конто 252  - Обавезе према  добављачима у износу од  46.232.000 дин  
највећим делом се односе  на:  

-Општинску управу 38.327.000 дин: ЕПС снабдевање 505.562,56  дин, ЕПС 
снабдевање-ел.енергија за јавну расвету 1.614.853,88 дин, Дунав осигурање 
137.841,46  дин, „СИГАС“ 229.805,00  дин, ЈКП“Наш дом“ 1.576.764,50 дин,  „Нови 
Пазар пут“ 8.863.719,25 дин, „Путеви“Пожега 1.985.760,00 дин, „Путеви“ Ивањица 
7.606.763,74 дин, „Ратко Митровић нискоградња“ 2.516.628,76 дин, „Грађевинар“ 
Ивањица 719.311,69 дин,  „Песак петрол“ 184.887,51 дин, „Либертас“ 4.864.333,00 
дин, „Марк интегра“ 4.164.624,00 дин, „ВБ енергетик“198.912,00 дин, „Телеком“ 
100.502,14 дин, „Ветокомерц“130.999,94 дин, Пошта 347.083,15 дин и обавезе према 
другим добављачима у мањим износима; 

-Дечји вртић 2.887.000,00 дин: ЕПС, НИС и обавезе према добављачима 
намирница;  

- месне заједнице  у укупном  износу од 4.688.000 динара: обавезе се  односе 
на обавезе месних заједница за изградњу комуналне инфраструктуре-сеоских 
водовода. 

 
На конту 291 - ПВР – пасивна временска разграничења – исказан је износ од 

10.032.000 динара и представља контра књижење у односу на конта краткорочних 
потраживања:потраживања од купаца и закупаца, потраживања од Фонда за 
рефундацију боловања, потраживања од запослених, потраживања за откупљене 
станове и друга потрживања.  

 
Предлажемо Општинском већу  Пожега да размотри  текст Нацрта Одлуке о 

завршном рачуну општине Пожега за 2017.годину и достави га Скупштини на 
усвајање као у приложеном тексту.  

 
        

    НАЧЕЛНИК, 
             Иван Бркић 
 
 
 
 
 
 
 



















































 На основу члана 38. и 105. Статута општине Пожега (''Сл.лист 

општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а у вези са одредбама члана 

26-28. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 88/2011 и 15/2016), Скупштина  општине 

Пожега, на седници одржаној дана __________2018. године, донело је 

 

О Д Л У К У  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА МИШЉЕЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНО 

ПАРТНЕРСТВО 

 Даје се сагласност на мишљење Комисије за јавно-приватно 

партнерство Владе Републике Србије број 129/2018 од 03. маја 2018. 

године, на Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог од 

стране општине Пожега у складу са чланом 27. став 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концелсијама, којима се предлаже 

реконструкција и дугогодишње одржавање дела система јавног 

осветљења на територији општине Пожега, по моделу јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије. 

Комисија за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије је 

дала позитивно мишљење за реализацију  пројекта у форми јавно-

приватног партнерства. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Општина Пожега је у складу са чланом 27. став 3. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама, дана 16. марта 2018. године 

поднела Предлог пројекта јавно-приватног партнерства ради давања 

мишљења и оцене да се предметни пројекат може релизовати у форми 

јавно-приватног партнерства. Комисија јавно-приватног прартнерства 

Владе Републике Србије је предметни Предлог пројекта разматрала на 

седници одржаној 16. априла 2018. године и констатовала да се 

предметни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног 

партнерства. 

 

01 Број: _______2018 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ, 

           Зорица Митровић 

  





 



 

1 

 

На основу члана 146 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

47/03 и 34/06), члана 20 став 1 тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07) и  члана 14 став 2 тачка 6), члана 38 став 1 тачка 7) и члана 105 Статута 

општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) Скупштина 

општине Пожега на седници одржаној ____.06.2018. године донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

о постављању мањих монтажних објеката у пословне сврхе 

на површинама јавне намене у општини Пожега 
 

 

I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

Овом одлуком се уређују услови за постављање, коришћење и уклањање мањих монтажних објеката, 

у пословне сврхе, на површинама јавне намене на територији општине Пожега. 

 

Члан 2. 

Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

 

1. "мањи монтажни објекти" су објекти привременог карактера који се користе за обављање 

пословних делатности, израђени као готови типски објекти, монтажно-демонтажни објекти 

састављени од више делова и склопивих готових елемената, или као покретни објекти; 

2. "киоск" је мањи монтажни објекат, као готов типски објекат површине до 40м2, или 

монтажно-демонтажни објект површине до 150м2, који служи за обављање делатности 

продаје робе или пружањa услуга; 

3. "рекламни пано" је мањи монтажни објекат (билборд, светлећа реклама, пано и сл.) који се 

поставља ради пружања услуга рекламирања и јавног оглашавања; 

4. „башта угоститељског објекта“ је мањи монтажни објекат који се поставља испред 

угоститељског објекта и у функцији је обављања угоститељске делатности. Moжe постојати 

као летња или зимскa бaштa; 

5. „покретни објекти“ су мањи монтажни објекти који могу лако мењати локације, као што су 

покретне тезге (који су намењени продаји разноврсне робе), фрижидери (за продају 

сладоледа, пића и сл.), и други (за прављење и продају кокица, и сл.); 

6. „површина јавне намене“ је простор на територији општине Пожега, одређен овом 

Одлуком, који обухвата јавне површине као што су јавне саобраћајнице (улице, тргови, 

пешачке зоне, и сл), јавне зелене површине (паркови, скверови, и сл.) и друге слoбoдне 

пoвршине кoje су у рeжиму jaвнoг кoришћeњa и у jaвнoj свojини, дo привoђeњa нaмeни, у 

склaду сa плaнским дoкумeнтoм, као и друге површине које чине слободне површине 

грaђeвинскe пaрцeлe oбjeкaтa jaвнe нaмeнe, слободне површине грaђeвинскe пaрцeлe oбjeкaтa 

друге нaмeнe и нeизгрaђeнo грaђeвинскo зeмљиштe дo привoђeњa нaмeни, у склaду сa 

плaнским дoкумeнтoм. 

Члан 2. 

Прилог и саставни део ове одлуке чини План и програм постављања привремених објеката по зонама 

на јавним површинама у оквиру Плана генералне регулације Пожега (у даљем тексту План), који се 

састоји од текстуалног и графичког дела. 

 

Текстуалним делом Плана се ближе уређују обавезни услови за постављање мањих монтажних 

објеката на територији општине Пожега, у пословне сврхе, и то: 

 

1. локације на површинама јавне намене на којима је дозвољено постављање киоска, рекламних 

паноа и покретних објеката, уз детаљан опис локације и навођење катастарске парцеле; 
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2. урбанистички и технички услови за постављање мањих монтажних објеката свих врста 

(удаљеност од саобраћајнице, дозвољена заузетост тротоара, удаљеност од шахтова, дрвећа и 

других фиксираних предмета, и сл.); 

3. уопштени опис спољашњег изгледа и материјал од којег може бити изграђен, димензије и 

намена свих мањих монтажних објеката; 

4. највећа дозвољена површина коју мањи монтажни објекат на свакој појединачној локацији 

може да заузима, заједно са припадајућим покретним објектима (ако је дозвољено заједничко 

постављање на истој локацији), укључујући и простор намењен за приступ и коришћење 

објекта; 

5. други услови за постављање мањих монтажних објеката. 

 

Графичким делом Плана приказана је свака локација, са потребним графичким прилозима и другим 

подацима од значаја за припремање техничке документације потребне за постављање објеката. 

 

Члан 3. 

Мање монтажне објекте на територији општине Пожега, ради обављања пословне делатности, могу 

постављати домаћа правна лица и физичка лица која обављају регистровану делатност - 

предузетници, регистрована у складу са законом у активном статусу, на закупљеним локацијама, 

односно испред објеката у којима обављају своју пословну делатност, по добијању одобрења за 

постављање објекта у поступку порписаном овом одлуком.  

 

Одобрење за постављање мањег монтажног објекта се не може преносити на треће лице без изричите 

сагласности Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте Општинске управе Пожега (у 

даљем тексту Одељење). 

 

Постављање објекта на терену се може извршити тек након што Одељење, на основу правноснажне 

одлуке о давању одобрења за постављање објекта, изврши обележавање, о чему ће бити сачињен 

посебан записник. 

 

Члан 4. 

Издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката је у надлежности Одељења. 

 

Против одлуке Одељења у поступку издавања одобрења за закуп појединих локација за постављање 

мањих монтажних објеката подносилац захтева може изјавити жалбу Општинском већу општине 

Пожега, у року од осам дана од дана достављања писменог отправка одлуке.  

 

Одлука Општинског већа по жалби подносиоца захтева је коначна. 

 

На поступак издавања одобрења се сходно примењује закон којим је регулисан управни поступак. 

 

По један примерак одобрења се доставља подносиоцу захтева, општинској комуналној инспекцији и 

општинском органу за утврђивање и наплату јавних прихода. 

 

II 

ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА, РЕКЛАМНИХ ПАНОА И ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 5. 

Одобрење за постављање киоска, рекламног паноа и покретног објекта се издаје закупцу локације, у 

року од осам дана од дана закључења уговора о закупу локације и добијања сагласности општинског 

правобранилаштва на закључен уговор, на перид за који је закључен уговор о закупу локације. 

 

Уколико уговор о закупу локације није закључило Одељење, издавање одобрења за постављање се 

издаје по захтеву закупца локације, у року од осам дана од дана подношења уредног захтева. 

 

Обавезан прилог захтева из става 2. овог члана је уговор о закупу локације, са сагласношћу 

општинског правобранилаштва. 
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У случају из става 2. овог члана, уколико установи да уговор о закупу локације закључен у складу са 

одредбама ове одлуке, Одељење ће одбити захтев за издавање одобрења. 

 

Одељење ће ставити ван снаге издато одобрење уколико уговор о закупу престане да производи 

правно дејство из било ког разлога пре истека рока на који је одобрење издато, као и уколико се 

одлуком надлежног органа општине Пожега промени намена локације за коју је одобрење издато. 

 

За постављање киоска, рекламног паноа и покретног објекта не плаћа се локална комунална такса, 

већ само накнада за закуп локације општини Пожега, у складу са овом одлуком.  

 

 

Члан 6. 

Уговор о закупу појединачних локација предвиђених за постављање киоска, рекламних паноа или 

покретних објеката се закључује са понуђачем који је понудио најбољу цену за закуп локације. 

 

Позив за достављање понуда се објављује путем јавног оглашавања. 

 

Одељење објављује оглас и са понуђачем који је понудио најбољу цену за закуп локације закључује 

уговор о закупу локације за локације које су у својини или коришћењу општине Пожега. 

 

За давање у закуп локација чији су корисници други државни органи, предузећа, установе, или 

институције, објављивање огласа и закључивање уговора о закупу локације са понуђачем који је 

понудио најбољу цену за закуп локације вршиће оснивачи корисника локација, примењујући сходно 

одредбе ове одлуке које се односе на поступак закључења уговора о закупу локације. 

 

У случају из става 4. овог члана закупац локације је у обавези да плаћа општини Пожега накнаду за 

коришћење локације у износу који је једнак или виши од најниже цене закупа локaције, одређене 

овом одлуком. 

 

Члaн 7. 

Поступак за закључење уговора о закупу локације се покреће доношењем одлуке о спровођењу 

поступка за издавање појединачних локација у закуп, формирањем комисије за рангирање понуда и 

објављивањем јавног позива за достављање понуда.  

 

Позив за достављање понуда се обавезно објављује у једном дневном листу који се дистрибуира на 

територији општине Пожега и на интернет страници општине Пожега и обавезно садржи: 

 

1. позив за давање писмених запечаћених понуда за закуп појединих локација; 

2. адресу на коју се понуде достављају; 

3. обавезну садржину и прилог понуде; 

4. обавезне услове које морају да испуне понуђач и понуда и како се исти доказују; 

5. износ најниже цене закупа локације, исказану за 1м2 укупно заузете површине; 

6. захтевану динамику плаћања цене за закуп локације (месечно, квартално, полугодишње, 

годишње...); 

7. средства обезбеђења плаћања цене за закуп локације; 

8. крајњи рок за пристизање понуда - тачан дан и час; 

9. друге информације потребне за правилно и благовремено давање понуда од стране 

заинтересованих лица. 

 

Рок за пријем понуда је најмање 15 дана од дана објављивања огласа. 

 

Члан 8. 

У поступку закупа појединачних локација могу учествовати само домаћа правна лица и физичка лица 

која обављају регистровану делатност - предузетници, у активном статусу, који немају неизмирене 

обавезе према општини Пожега по било ком основу, нити неизмирене пореске обавезе према 

Републици Србији.  
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Испуњеност услова из претходног става се доказује достављањем извода из матичног регистра, 

потврдом органа надлежног за обрачун и наплату локалних прихода општине Пожега, односно 

потврдом Пореске управе - филијала Пожега. 

 

Члан 9. 

Понуде за закуп локације морају бити запечаћене, са јасним назначењем на омоту да се односе на 

закуп локције за које је објављен јавни позив. 

 

На свакој понуди мора бити уписан тачан тренутак пристизања (астрономско рачунање рокова). 

Уколико пристигла понуда није запечаћена то мора бити посебно назначено на понуди. 

 

Једна понуда се не може односити на више локација. Није дозвољено достављање више понуда за 

исту локацију од истог понуђача. Један понуђач може доставити понуде за више различитих локација. 

 

Обавезна садржина понуде за закуп локације је: 

 

1. прецизно назначење локације на коју се понуда односи; 

2. врста привременог монтажног објекта ради чијег постављања се закупљује локација, 

површина коју ће објекат заузимати (посебно исказана површина под објектом и укупна 

површина која је потребна за коришћење објекта), са детаљним описом изгледа објекта и 

материјала од којег је објекат сачињен; 

3. опис делатнсти коју понудилац намерава да обавља у објекту који ће поставити на закупљеној 

локацији; 

4. понуђена цена закупа, која не може бити нижа од најниже одређене цене закупа локације, 

исказано по 1м2 укупно заузете површине; 

5. рок на који се закупљује локација, који не може бити краћи од две године, нити дужи од пет 

година; 

 

У прилогу понуде понуђач мора доставити: 

 

1. скицу објекта који намерава да постави на закупљеној локацији (са пратећим покретним 

објектима, ако их садржи), са прецизно исказаним свим димензијама, уз текстуални опис свих 

значајних карактеристика објекта (материјал од којег је изграђен, начин састављања 

елемената, боја и изглед спољашности, и сл.) из којих се може утврдити компатибилност 

објекта са условима из Плана; 

2. доказе о испуњености услова, из члана 8. став 2. ове одлуке, у оригиналу; 

3. одобрење надлежног органа за обављање делатности у објекту, уколико је такво одобрење 

неопходно; 

4. потврду јавних предузећа надлежних за пружање комуналних услуга о постојању могућности 

за повезивање на мрежу, односно за пружање комуналних услуга (за испоруку ел. енергије, за 

повезивање на водоводну и канализациону мрежу, и сл.); 

5. друге прилоге потребне ради закупа одређене локације, утврђене јавним позивом. 

 

Члан 10. 

Проверу испуњености свих захтева и рангирање пристиглих понуда врши комисија од три члана, које 

именује председник општине.  

 

По истеку рока одређеног за пристизање понуда комисија ће приступити отварању понуда, уз 

састављање записника. 

 

Одлуком комисије ће бити одбачене све понуде за које се утврди да: 

 

1. нису пристигле благовремено; 

2. нису пристигле запечаћене; 

3. не садрже све елементе и прилоге одређене јавним позивом; 

4. су поднете од стране подносилаца који не могу учествовати у поступку; 

5. се односе на локацију која није предвиђена за издавање у закуп, или је већ изадат у закуп; 
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6. објекат који подносилац намерава да постави није у складу са Планом; 

7. је понуђена цена нижа од најниже цене одређене за закуп локације; 

8. су поднете од стране истог понуђача (забрана подношења више понуда за закуп исте 

локације). 

 

Понуде за које се утврди да испуњавају све услове из јавног позива Комисија ће рангирати према 

понуђеној цени закупа. Уколико понуђена цена из више понуда буде иста, предност добија понуђач 

који је понудио дужи рок закупа. Уколико су у више понуда понуђена цена и рок закупа локације 

исти, такве понуде се рангирају по тренутку приспећа, и то тако да предност има она понуда која је 

прва пристигла. 

 

На основу критеријума из става 4. овог члана комисија проглашава најбољу понуду. 

 

Члан 11. 

Против одлуке комисије о одбацивању пријаве или о проглашењу најбоље понуде сви подносиоци 

имају право жалбе Општинском већу, у року од осам дана од дана доношења одлуке, преко Одељења. 

 

Одлука Општинског већа је коначна. 

 

На поступак из чл. 10. и 11. ове одлуке се сходно примењује закон којим је регулисан управни 

поступак. 

 

Члан 12. 

По протеку петнаест дана од дана доношења одлуке комисије о проглашењу најбољег понуђача, 

односно по коначности одлуке Општинског већа по жалби незадовољног понуђача, Одељење ће без 

одлагања позвати најбољег понуђача да приступи закључењу уговора о закупу локације у писменој 

форми. 

 

Пре закључења уговора о закупу локације најбољи понуђач је у обавези да преда Одељењу средство 

обезбеђења плаћања накнаде за закуп локације, и то 3 (три) бланко попуњене сопствене менице, са 

овлашћењем за њихово попуњавање и наплату у корист општине Пожега, регистроване на износ 

једнак тромесечном закупу локације, у складу са прописима којим су регулисани ближи услoви, 

сaдржина и нaчин вoђeњa рeгистрa мeницa и oвлaшћeњa. 

 

Уколико не достави средство обезбеђења из става 2. овог члана ни у року од 10 (десет) дана од 

коначности одлуке о проглашењу најбоље понуде сматраће се да је најбољи понуђач одустао, те ће се 

позвати следећи најбољи понуђач ради закључења уговора, под истим условима. 

 

Уколико ни један од понуђача чије понуде нису одбачене не достави средство обезбеђења, сматраће 

се да поступак за издавање те локације није успео. У том случају, поступак за давање те локације у 

закуп ће се поновити, у складу са одредбама ове одлуке. 

 

Уговор о закупу локације мора садржати све елементе одређене јавним позивом за давање понуда и 

понуде најбољег понуђача, а посебно: 

 

1. пословно име закупца локације; 

2. податке о локацији; 

3. детаљан опис бјекта који ће се поставити на закупљеној локацији; 

4. делатност која ће се обављати у објекту на закупљеној локацији; 

5. висину цене закупа локације и динамику плаћања; 

6. средства обезбеђења плаћања цене закупа; 

7. рок на који се закључује уговор; 

8. раскидне услове. 

 

Један примерак уговора се доставља општинском правобранилаштву ради давања сагласности на 

уговор. 
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Члан 13. 

Уговор о закупу локације из члана 12. ове одлуке ће се сматрати раскинутим уколико: 

 

1. се над закупцем покрене поступак ликвидације или стечаја, односно закупац предузетник 

умре или престане да обавља предузетничку делатност, односно ако закупац престане да 

постоји на било који други начин; 

2. закупац без сагласности Одељења пренесе на треће лице право закупа локације; 

 

Одељење може једнострано раскинути уговор из члана 12. ове одлуке, уз отказни рок од 10 (десет) 

дана, уколико: 

 

1. закупац не отпочне са обављањем делатности на закупљеној локацији на коју се не односи 

издато одобрење у року од 10 дана од правноснажности одобрења; 

2. закупац у великој мери промени изглед постављеног објекта, и то тако да исти више не 

испуњава прописане урбанистичке и техничке услове, а нарочито ако је тиме повећана 

површина коју објекат заузима; 

3. закупац не плати две узастопне рате накнаде за закуп локације, или укупно три од пет 

узастопних; 

4. се утврди да закупац својим радњама или пропуштањем на закупљеној локацији на било који 

начин угрожава општу сигурност и безбедност грађана, односно угрожава имовину веће 

вредности; 

5. закупац учини повреду других битних одредби уговора о закупу локације. 

 

Члан 14. 

Након ступања на снагу ове одлуке, Одељење ће покренути поступак за давање у закуп свих локација 

за које је надлежно, укључујући и локације на којима су већ постављени привремени монтажни 

објекти без претходно издатог одобрења. 

 

За издавање у закуп локација које не буду издате у поступку из става 1. овог члана и локација за које 

протекне рок на који је одобрење издато, односно одобрење буде стављено ван снаге пре истека рока 

на које је издато из било ког разлога, поступак за издавање локације у закуп ће се покренути на 

основу предлога заинтересованог лица, у року од 15 дана од дана подношења предлога. 

 

Члан 15. 

Најнижа цена закупа локације, исказана по 1м2 укупно заузете површине, је одређена по зонама, у 

дневним износима: 

 

1. за екстра зону - 20 динара; 

2. за прву зону -  15 динара; 

3. за другу зону -  10 динара; 

4. за трећу зону -  5 динара; 

5. за четврту зону -  3 динара. 

 

Екстра зона обухвата Трг слободе, док су остале четири зоне утврђене Планом и Одлуком о 

грађевинском земљишту („Службени лист општине Пожега“, број 3/10). 

 

III 

ПОСТАВЉАЊЕ БАШТИ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 16. 

Бaштe угоститељских објеката сe пoстaвљaју испред угоститељских објеката ради обављања 

угоститељске делатности. 

 

Башта угоститељског објекта може постојати као летња башта или као зимска башта. 

 

Летња башта се мoжe пoстaвљaти и кoристити у пeриoду oд 1. aприлa дo 1. нoвeмбрa, а зимска бaштa 

се мoжe пoстaвљaти и кoристити у пeриoду oд 1. нoвeмбрa дo 1. aприлa, свaке кaлeндaрске гoдине. 
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Планом су утврђени сви техничко-урбанистички услови које баште угоститељских објеката морају да 

испуњавају. 

 

Члан 17. 

Сагласност и одобрење за постављање баште угоститељског објекта издаје Одељење, за сваку 

календарску годину, на захтев лица које обавља угоститељску делатност у објекту испред којег се 

тражи постављање баште и која испуњавају услове из члана 8. став 1. ове одлуке. 

 

Захтев за постављање летње баште се подноси у периоду од 01. фебруара до 01. марта за сваку 

календарску годину. 

 

Захтев за постављање зимске баште се подноси у периоду од 01. септембра до 01. октобра за сваку 

календарску годину. 

 

Уз сваки захтев се достављају следећи прилози: 

 

1. докази из члана 8. став 2. ове одлуке;  

2. графички приказ - скицу баште, којом су јасно приказане све димензије, материјали од којих 

ће башта бити изграђена, саставне делове и све друге податке и информације из којих се може 

увидети компатибилност баште са условима прописаним Планом; 

3. доказ о испуњености свих противпожарних мера, уколико су исте утврђене прописом којим се 

уређује заштита од пожара. 

 

Одељење може затражити и друге доказе и исправе којима се доказује испуњеност прописаних 

услова за постављање објекта. 

 

Члан 18. 

За постављање баште угоститељских објеката плаћа се комунална такса, у висини одређеној 

посебном одлуком општине Пожега. 

 

Члан 19. 

Одељење ће ставити ван снаге решење којим се издаје одобрење за постављање баште угоститељског 

објекта, уколико: 

 

1. се објекат - башта користи за обављање неке друге делатности; 

2. се измени конструкција објекта - баште, услед чега више не буде у складу са условима из 

Плана или заузима већу површину од дозвољене; 

3. се објекат - башта користи на начин који угрожава безбедност пролазника и корисника 

суседних објеката. 

 

III УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 20. 

Лице које је власник или корисник мањег монтажног објекта, који је постављен на површини јавне 

намене без одобрења, или за који је одобрење о постављању истекло, односно стављено ван снаге из 

било ког разлога, у обавези је да о свом трошку уклони објекат, по налогу надлежног комуналног 

инспектора. 

 

Уколико власник или корисник мањег монтажног објекта не поступи у складу са налогом комуналног 

инспектора из става 1. овог члана, уклањање објекта ће извршити ЈКП „Наш дом“ Пожега о трошку 

власника, односно корисника објекта. 

 

Власници и корисници мањих монтажних објеката који су постављени на површини јавне намене пре 

ступања на снагу ове одлуке, а који се налазе на локацијама предвиђеним Планом за постављање 

мањих монтажних објеката, у обавези су да уклоне своје објекте само уколико не закључе уговор о 

закупу локације на којој се објекат већ налази у поступку из члана 14. став 1. ове одлуке.  
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V  НАДЗОР 

 
Члан 21. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши комунална инспекција. 

 

 

Члан 22. 

Лице које је поставило или користи привремени објекат дужно је да лицу овлашћеном за вршење 

надзора омогући приступ и преглед објекта, дозволи увид у документацију, достави тражене податке 

и поступа по другим налозима инспектора. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 150.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe:  

 

1. aкo пoстaви мањи монтажни објекат бeз oдoбрeњa нaдлeжнoг oргaнa;  

2. aкo мањи монтажни објекат пoмeри сa мeстa кoje je oдрeђeнo у oдoбрeњу нa другo мeстo;  

3. aкo мањи монтажни објекат издa у подзaкуп другим лицимa или га уступи нa кoришћeњe 

другим лицимa, без одобрења јавног предузећа;  

4. ако без одобрења јавног предузећа прoшири површину мањег монтажног објекта, измени 

његов изглед, постави покретни објекат испред мањег монтажног објекта, пoстaви 

нaдстрeшницу, или прeдузмe другe рaдњe кoje битно мeњajу изглeд објекта;  

 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 25.000,00 динaрa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу зa прeкршaj 

из прeтхoднoг стaвa.  

 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу 75.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj предузетник.  

 

 

Члан 24. 

За прекршаје из члана 21. и 22. ове одлуке комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са 

законом. 

 

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању мањих монтажних 

објеката на површинама јавне намене у пословне сврхе 01 Број: 011 - 17/09 од 17.1.2009. године 

(„Службени лист општине Пожега“ бр. 8/08). 

 

Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пожега“. 

 

 

 

01 Број: 011 - __/18 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

           Председник 

                 Зорица Митровић 



 

На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 и 101/16), члана 6 став 1 тачка 3, члана 15 став 1 тачка 9 и 

члана 60 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 

47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 и Усклађени највиши износи 99/13, 125/14, 95/15, 91/16 и 

96/17), члана 38 и 105 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 

2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана 

___________, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА 

 

 

     Члан 1 

 

У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега 

(„Службени лист општине Пожега“, број 5/12, 8/13, 4/14, 6/14, 8/15, 11/16, 1/18) у Таксеној 

тарифи, Тарифни број 4 став 1 тачка 1 иза текста „за коришћење тротоара и другог јавног 

простора од стране правних и физичких лица плаћа се дневно по једном метру квадратном 

заузете површине:“ додаје се текст „- за екстра зону 20,00 динара“, а наставак текста мења 

се и гласи: 

 

„-за прву зону     15,00 динара; 

-за другу зону      10,00 динара; 

-за трећу зону     5,00 динара; 

-за четврту зону     3,00 динара.“ 

 

У Таксеној тарифи, Тарифни број 4 став 1 брише се тачка 3. 

 

После става 1 додаје се нови став 2 који гласи:  

„Уколико комунална инспекција утврди да је заузета површина већа од одобрене, 

односно да је број апарата већи од одобреног, корисник јавне површине дужан је да плати 

доплатну таксу у десетоструком износу од прописаног дневног износа по квадратном 

метру у одговарајућој зони и то по квадратном метру заузете површине која није 

одобрена.“ 

 

     Члан 2 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Пожега“. 

 

 

         01 број  

   СУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

      Председник 

Зорица Митровић 



 
На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи 

(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега 
(Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега 
на седници одржаној _________ године донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГ ПРОСТОРА  

УЗ КОМПЛЕКС ФАБРИКЕ МУНИЦИЈЕ У ВИСИБАБИ 
 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора 
уз комплекс фабрике муниције у Висибаби  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 

 Оквирна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле: 
 

У КО Узићи 

 Кат. парцеле бр.75/3, 72/2, 74/1, 74/3, 74/4 и 1123/1 
 

У КО Висибаба 

 Кат. парцеле бр.1448/1, 1448/2, 1452/1, 1452/2, 1452/3, 1452/4, 2125/3, 1525/2, 
1526/1, 1526/3, 1526/5, 1526/6, 1526/8, 1527/1, 1527/4, 2132/3, 2034, 1529/2, 
2035/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4, 2035/5, 1528 и 2144/1 

 

У КО Расна 

 1183/1 и 1882/1. 
 

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде 
и верификације нацрта Плана. 

 

Члан 3. 
 

 Простор обухваћен овим планом се налази у оквиру плана вишег реда - 
Просторног плана општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13), којим 
je прописанo дa је, у случају да се појави потреба да се грађевинско подручје увећа 
за одређену површину или намену, као и да се изврши претварање пољопривредног 
у грађевинско земљиште, прописана обавезна израда Плана детаљне регулације.  

 
 

Члан 4. 
 

 У току израде Плана придржавати се принципа планирања, коришћења, 
уређења и заштите, који се заснивају на дефинисању потенцијала, ограничења и 
конфликата у простору, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова 
изградње и очувања природних вредности простора. 
 
 
 
 



Члан 5. 
 

 Циљ израде Плана је утврђивање мера, правила грађења и начина 
коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 

  
Члан 6. 

 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји 
се у следећем: дефинисаним просторима у оквиру граница плана у смислу детаљне 
намене земљишта, регулационих линија саобраћајница, грађевинских линија са 
елементима за обележавање, нивелационих кота саобраћајница, пописа парцела и 
описа локација за јавне површине, коридора и капацитета за саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру, као и друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 
 

Члан 7. 
 

 Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 
Члан 8. 

 

Средства за израду Плана обезбедиће „Борбени сложени системи“ ДОО 
Београд.  

 
Члан 9. 

 

Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана 
одржаће се у складу са Законом о планирању и изградњи. Место и време 
одржавања истих биће накнадно објављени у средствима јавног информисања. 

 
Члан 10. 

 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. 

  
Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Пожега. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

03 број 350-156/18 од _________2018. године 
 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК СО 

                     Зорица Митровић 
 

 
 

 



                                               О Б Р А З Л О Ж Е  Њ Е 
 

 
 У складу са иницијативом Општинског јавног правобранилаштва број М-
200/2017 од 06.06.2018.године која је покренута у складу са договором постигнутим 
између општине Пожега и Фабрике за производњу муниције „Борбени сложени 
системи“ доо Београд, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега 
припремило је предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у Висибаби. 

Важећим Просторним планом општине Пожега (Сл.лист општине Пожега бр. 
8/2013) на локацији комплекса фабрике муниције планирана је посебна намена. У 
складу са условима спровођења просторног плана, а у циљу изградње фабрике 
стрељачке муниције, 2015.године је урађен урбанистички пројекат који је потврђен 
од стране овог Одељења, и на основу кога је надлежно министарство издало 
одобрења за изградњу свих објеката у фабричком комплексу. Такође, за предметну 
локацију је рађена Студија процене утицаја објеката комплекса на животну средину, 
која је потврђена у министарству надлежном за заштиту животне средине. 

Друга планска и техничка документација за предметни комплекс није рађена. 
У фази реализације комплекса фабрике, појавила се потреба за изградњом и 

уређењем паркинг простора уз комплекс фабрике, на катастарским парцелама које 
нису у обухвату урбанистичког пројекта и у обухвату планираног грађевинског 
земљишта, већ припадају пољопривредном и шумском земљишту. 

Према условима из Просторног плана општине Пожега, у случају да се појави 
потреба да се грађевинско подручје увећа за одређену површину или намену, као и 
да се изврши претварање пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско 
земљиште, прописана је обавезна израда Плана детаљне регулације.  
 Сходно члану 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-
УС, 132/2014 и 145/2014) надлежност за доношење урбанистичких планова је на 
скупштини јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 46 став 1, Одлуку о 
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно 
комисије за планове. 

У складу са тим, на седници комисијe за планове СО Пожега која је одржана  
14.06.2018.године, разматран је предлог Одлуке о приступању изради Плана 
детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике муниције у 
Висибаби, када је дато позитивно мишљење и предлог одлуке је упућен у даљу 
законску процедуру. 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС бр.135/2004 и 88/2010), 
актом 03 број 504-11/18 од 08.06.2018.године, надлежно одељење за заштиту 
животне средине дало је Мишљење да се не ради стратешка процена утицаја на 
животну средину у поступку израде овог плана. 

Имајући у виду све горе наведено, припремљен је предлог Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације за изградњу паркинг простора уз комплекс фабрике 
муниције у Висибаби, како је текстом Одлуке и наведено. 
      

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   



 
На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи 

(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега 
(Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега 
на седници одржаној _________ године донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
„РОМСКО НАСЕЉЕ ЛИСИШТЕ“ У ПОЖЕГИ 

 
 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у 
Пожеги  (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 

 Оквирна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле: кат. парцеле 
број 428/15, 428/37, 434/18, 446/1, 431/148, 441/2, 434/19, 441/10, 446/2, 446/3, 441/4, 
441/3, 441/1, 445, 560, 441/5, 444, 443, 442, 439, 440, 438, 436/4, 436/11, 441/7, 441/9, 
436/5, 437, 504, 431/76 и 441/6, све у КО Пожега. 

 

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде 
и верификације нацрта Плана. 

 

Члан 3. 
 

 Простор обухваћен овим планом се налази у оквиру плана вишег реда – 
Плана генералне регулације Пожеге (Службени лист општине Пожега бр.5/15, 7/16 и 
2/17) којим je дефинисано дa је, поред планом прописаних локација, могућа израда 
планова детаљне регулације за потребе дефинисања нових, односно промену 
постојећих и планираних јавних површина.  

 
 

Члан 4. 
 

 У току израде Плана придржавати се принципа планирања, коришћења, 
уређења и заштите, који се заснивају на дефинисању потенцијала, ограничења и 
конфликата у простору, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова 
изградње и очувања природних вредности простора. 
 
 

Члан 5. 
 

 Циљ израде Плана је утврђивање мера, правила грађења и начина 
коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 

  
 

Члан 6. 
 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји 



се у следећем: дефинисаним просторима у оквиру граница плана у смислу детаљне 
намене земљишта, регулационих линија саобраћајница, грађевинских линија са 
елементима за обележавање, нивелационих кота саобраћајница, пописа парцела и 
описа локација за јавне површине, коридора и капацитета за саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру, као и друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације. 
 

Члан 7. 
 

 Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 
Члан 8. 

 

Средства за израду Плана обезбедиће Стална конференција градова и 
општина у оквиру спровођења Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – 
Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“, који је финансиран од стране 
Европске уније.  

 
Члан 9. 

 

Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана 
одржаће се у складу са Законом о планирању и изградњи. Место и време 
одржавања истих биће накнадно објављени у средствима јавног информисања. 

 
Члан 10. 

 

За потребе израде Плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. 

  
Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Пожега. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

03 број 350-159/18 од _________2018. године 
 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК СО 

                     Зорица Митровић 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                               
 

О Б Р А З Л О Ж Е  Њ Е 
 

 
  

У складу са иницијативом Општинске управе Пожега 01 број: 010-111/2018 од 
12.06.2018.године која је покренута сходно договору постигнутим између општине 
Пожега, представника Ромског удружења, Центра за социјални рад и Регионалне 
развојне агенције Златибор, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-
комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега 
припремило је предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Ромско насеље 
Лисиште“ у Пожеги.   

У важећем Плану генералне регулације Пожеге (Службени лист општине 
Пожега бр.5/15, 7/16 и 2/17), постојеће ромско насеље на Лисишту припада 
урбанистичкој целини Ц4, подцелина Ц4.1 у којој је планирана намена – становање 
већих густина - од 150 до 250 становника по хектару са централним функцијама. За 
ову подцелину је дефинисана директна примена ПГР Пожеге. Међутим, због 
нагомиланих проблема око легализације, изградње, формирања грађевинских 
парцела и решавања имовинско-правних односа у овом насељу, опредељено је да 
се ради План детаљне регулације 

Према условима из Плана генералне регулације Пожеге, поред планом 
прописаних локација за даљу разраду, могућа је израда планова детаљне 
регулације и на другим локацијама, у циљу дефинисања нових, односно промену 
постојећих и планираних јавних површина.  
 Сходно члану 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-
УС, 132/2014 и 145/2014) надлежност за доношење урбанистичких планова је на 
скупштини јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 46 став 1, Одлуку о 
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно 
комисије за планове. 

У складу са тим, на седници комисијe за планове СО Пожега која је одржана  
14.06.2018.године, разматран је предлог Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације „Ромско насеље“ у Пожеги, када је дато позитивно мишљење и предлог 
одлуке је упућен у даљу законску процедуру. 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС бр.135/2004 и 88/2010), 
актом 03 број 504-12/18 од 13.06.2018.године, надлежно одељење за заштиту 
животне средине је дало Мишљење да се не ради стратешка процена утицаја на 
животну средину у поступку израде овог плана. 

Имајући у виду све горе наведено, припремљен је предлог Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације „Ромско насеље Лисиште“ у Пожеги, како је текстом 
Одлуке и наведено. 
      

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   



 
На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи 

(«Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега 
(Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега 
на седници одржаној _________ године донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 
ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ И САНАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ СМЕТЛИШТА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 
 
 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу трансфер 
станице и санацију постројећег сметлишта комуналног отпада у општини Пожега  (у 
даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 

 Оквирна граница Плана обухвата следеће катастарске парцеле: 
 

У КО Годовик 

 1/1;  1/2;  2;  3;  4;  5;  6/2;  6/1;  7;  8;  9/1;  9/2; 11;  12/1;  13  и 14 
 

У КО Горобиље 

 2214/1;   2214/2;  2214/3;   2216/3;  2216/1;  2211;  2212/2;  2212/3;  2216/2;  
2205;  2206;  2207;  2208;  2209;  3575;  2199;  2198;  2197;  2195/1;  2195/2;  
2196/4;  2196/3;  2196/1;   2196/2;  2193;  2194/1;  2194/4;  2194/3;  2194/2;  
2219/2;  2219/1;  2219/4;  2218/2; 2220/1;   2218/1  и  2222/3 

 

У КО Расна 

 1172/2;  1172/1; 1156;  1171; 1170/2;  1170/1;  1169; 1168; 1173; 1174;  1175;  
1167; 1166; 1135/2,  1134/2; 1134/1,  1133;  1132;  1875;  1178;  1177;  1176; 
1180; 1179;  1824; 1825 и 1827 

 
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде 

и верификације нацрта Плана. 
 

Члан 3. 
 

 Простор обухваћен овим планом се налази у оквиру плана вишег реда - 
Просторног плана општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13), којим 
су прописане смернице за изградњу трансфер станице у оквиру регионалног 
система управљања комуналним отпадом „Дубоко“ и санацију постојећег сметлишта 
комуналног отпада у Годовику. 

 
 

Члан 4. 
 

 У току израде Плана придржавати се принципа планирања, коришћења, 
уређења и заштите, који се заснивају на дефинисању потенцијала, ограничења и 



конфликата у простору, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова 
изградње и очувања природних вредности простора. 
 

Члан 5. 
 

 Циљ израде Плана је утврђивање мера, правила грађења и начина 
коришћења и уређења земљишта, као и заштите планског подручја. 

  
Члан 6. 

 

 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског 
подручја са структуром основних намена простора и коришћења земљишта састоји 
се у следећем: дефинисаним просторима у оквиру граница плана у смислу детаљне 
намене земљишта, регулационих линија саобраћајница, грађевинских линија са 
елементима за обележавање, нивелационих кота саобраћајница, пописа парцела и 
описа локација за јавне површине, коридора и капацитета за саобраћајну и 
комуналну инфраструктуру, као и друге елементе значајне за спровођење плана 
детаљне регулације, а у складу са Регионалним планом управљања комуналним 
отпадом „Дубоко“. 
 

Члан 7. 
 

 Рок за израду Плана је 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  

 
Члан 8. 

 

Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Пожега.  

 
Члан 9. 

 

Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана 
одржаће се у складу са Законом о планирању и изградњи. Место и време 
одржавања истих биће накнадно објављени у средствима јавног информисања. 

 
Члан 10. 

 

За потребе израде Плана приступа се изради Стратешке процене утицаја 
плана на животну средину. 

  
Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 
листу општине Пожега. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

03 број 350-97/18 од _________2018. године 
 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК СО 

                     Зорица Митровић 
 



 
 
 

 
                                               О Б Р А З Л О Ж Е  Њ Е 
 
 
 У складу са иницијативом ЈП "Дубоко" из Ужица за измену локације трансфер 
станице за комунални отпад у Пожеги, а по захтеву заменика начелника Општинске 
управе Пожега, Одељење за урбанизамо, грађевинарство, стамбено-комуналне 
послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега припремило је 
предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације „Трансфер 
станица“ у Пожеги.  

Према поменутој иницијативи, у току је пројекат који се реализује између 
општина Ариље, Лучани, Косјерић, Пожега и Министарства заштите животне 
средине, а који се односи на изградњу трансфер станице на територији општине 
Пожега.     

Важећим Просторним планом општине Пожега (Сл.лист општине Пожега бр. 
8/2013) дате су смернице за локацију трансфер станице на територији општине 
Пожега, а у оквиру регионалног система управљања отпадом "Дубоко" и санацију 
постојећег сметлишта комуналног отпада у Годовику.  

Друга планска и техничка документација за трансфер станицу  није рађена. 
Просторни план општине Пожега дао је предлог за потенцијалну локацију ТС, 

на делу  постојеће депоније у Годовику, уз могућност да  ТС може бити и на другој 
локацији уз претходни услов израде Плана детаљне регулације. 
 Према Просторном плану општине Пожега изградња трансфер станице је 
планирана на кат. парцели бр.2216/3. али је, у складу са дописом ЈКП „Дубоко“ 
Ужице 523-1/18-02 од 09.02.2018.године, и извршеним прорачунима трошкова 
опремања предметне кат. парцеле, закључено да је нова локација економски 
оправданија.  
 Сходно члану 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 
72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-
УС, 132/2014 и 145/2014) надлежност за доношење урбанистичких планова је на 
скупштини јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 46 став 1, Одлуку о 
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно 
комисије за планове. 

У складу са тим, на седници комисијe за планове СО Пожега која је одржана  
14.06.2018.године, разматран је предлог Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације „Трансфер станица“ у Пожеги, када је дато позитивно мишљење и 
предлог одлуке је упућен у даљу законску процедуру. 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС бр.135/2004 и 88/2010), 
актом 03 број 504-06/18 од 11.05.2018.године, надлежно одељење је дало 
Мишљење да се ради стратешка процена утицаја на животну средину у поступку 
израде овог плана. 

Имајући у виду све горе наведено, припремљен је предлог Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације „Трансфер станица“ у Пожеги, како је текстом Одлуке и 
наведено. 
      

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ 
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



 На основу члана 64. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гл.РС”, бр.62/2006, 

65/2008 – др.закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 14. 54. и 105. Статута општине Пожега 

(“Сл.лист општине Пожега”, бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на 

седници одржаној ......2018.године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У  

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини 

 
 

Члан 1. 
 Одређује се председник општине, као орган надлежан за доношење Одлуке о 

расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, 

уз сагласаност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту 

Министарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта општине Пожега и образовања Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања. 

 

Члан 2. 
 Одређује се председник Општине, као надлежни орган,  да на основу предлога 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања, донесе Одлуку о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства. 

 

Члан 3. 
 Одредбе члана 1. и 2. ове Одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је у 

складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за 

пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне 

објекте у државној својини. 

 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу 

општине Пожега”. 

 

 

 

 

01 број 011-26/2018 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 









1 

 

На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016), Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гл. РС, број 104/2016),  Закона о привредним 

друштвима („Сл. гл. РС, број 05/2015), Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 

9/2016) и Одлуке о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 

2/2018), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Наш дом” Пожега, на својој 

седници од 27.04.2018. године, донео је: 

 

             СТАТУТ 

            ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

              „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА 
 

                                    1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега (у даљем тексту: ЈКП „Наш дом“) је 

правни следбеник ЈКП „Наш Дом“ Пожега, основаног 29.12.1989. године, а које преузима 

сва права и обавезе ЈКП „Наш Дом“. 

Јавно комунално предузеће из става 1. овог члана основано је и послује на неодређено 

време, ради: 

 

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног 

задовољавања потреба корисника комуналних услуга, 

2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса, 

3. стицања добити, 

4. остваривања другог законом утврђеног интереса. 

 

Члан 2. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ се оснива тако да комуналне делатности обавља на 

начин који обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју 

општине  Пожеге и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и 

економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност 

сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од 

општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба 

корисника комуналнх услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност 

са другим системима. 

Члан 3. 

Скупштина општине Пожега оснива Јавно комунално предузеће „Наш дом“ (у даљем 

тексту ЈКП „Наш дом“), ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих 

корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода. 

Члан 4. 

Скупштина општине Пожега оснива ЈКП „Наш дом“ ради обезбеђивања трајног обављања 

делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника 

услуга, а посебно: 

- Ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и 

одвођења атмосферских и отпадних вода, 

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, 

бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и 

одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење 

посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних 
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чесми и фонтана, 

- Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и 

санација зелених рекреативних површина и приобаља, 

- Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација 

делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за 

обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа, 
- Управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење 

јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање 

моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и 

постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу 

надлежног органа; 

- Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља 

(мртвачница, капела и крематоријум), сахрањивање или кремирање, 

одржавање градских гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних 

остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до 

крематоријума; 

- Хватање, збрињавање, ветеринарска негаи смештај напуштених и 

изгубљенихживотиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, 

лишавање животаза неизлечиво болесне и повређене напуштене и 

изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и 

мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене 

до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског 

порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних 

организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.  

 

Члан 5. 

Права и обавезе Оснивача према Јавном комуналном предузећу утврђена су Одлуком о 

усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега и овим 

Статутом. 

 

Члан 6. 

Овај Статут садржи следеће одредбе: 

 податке о оснивачу, 

 фирми, седишту, печату и штамбиљу, 

 одговорности за обавезе, 

 заступању и представљању, 

 планирању рада и развоја, 

 унутрашњој организацији и делатности ЈКП „Наш дом“, 

 средствима ЈКП „Наш дом“  и начину распоређивања добити, 

 саставу, избору, опозиву, органа ЈКП „Наш дом“, 

 пословној тајни, 

 статусној промени и промени облика предузећа, 

 заштити и унапређењу животне средине, 

 обезбеђењу општег интереса, 

 општим актима предузећа, 

 јавности у раду, 

 другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју 

се оснива јавно предузеће. 
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                                 2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

 

Члан 7. 

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ је Скупштина општине Пожега.  

Скупштина општине Пожега уређује и обезбеђује услове обављања комуналних 

делатности и функционисања комуналних система у складу са законом. 

 

             3. ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

 

Члан 8. 

Фирма Јавног комуналног предузећа гласи: 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  „НАШ ДОМ”  (исписано ћириличним писмом). 

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Наш дом“. 

 

Члан 9. 

Седиште Јавног комуналног предузећа „Наш дом“  је у Пожеги, улица Зеленa пијацa број  

7. 31210 Пожега. 

 

Члан 10. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ има свој печат и штамбиљ које користи у свом 

пословању у преписци и у другим случајевима када се појављује као субјекат у правном 

промету. 

Печат ЈКП „Наш дом“ је округлог облика пречника 32 (тридесет) мм на коме је исписана 

фирма и седиште без означавања назива улице и кућног броја, а у средини печата налази 

се заштитни знак предузећа без натписа „Наш дом“. 

Штамбиљ ЈКП „Наш дом“ је правоугаоног облика ширине 27 (двадесет седам) мм, дужине 

48 (четрдесет осам) мм, на коме је исписана фирма и седиште без означавања назива 

улице и кућног броја. 

Фирма ЈКП „Наш дом“  на печату и штамбиљу исписано је на српском језику ћириличним 

писмом. 

ЈКП „Наш дом“  има свој заштитини знак у облику троугла у коме се налази славина за 

воду која симболизује основну делатност предузећа, плаве боје и натпис „Наш дом“ 

Пожега. 

 

Члан 11. 

Одлуку о промени фирме, седишту, заштитиног знака, печата и штамбиља доноси 

Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача. 

 

                        4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 12. 

ЈКП „Наш дом“ је правно лице које обавља делатност од општег интереса. 

ЈКП „Наш дом“ може поред делатности за чије је обављање основано да обавља и друге 

делатности уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 13.  

ЈКП „Наш дом“ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје 

име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна 

одговорност). 

Организациони делови ЈКП „Наш дом“ немају овлашћења у правном промету. 
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                    5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ заступа и представља директор. 

Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, 

представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено. 

Директор предузећа је овлашћен да у име предузећа у оквиру делатности предузећа 

закључује уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено. 

 

Члан 15. 

Директор, као заступник ЈКП „Наш дом“ може дати другом лицу писмено пуномоћје за 

закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи. 

Директор ЈКП „Наш дом“ може уз сагласност Надзорног одбора, генералним и 

специјалним пуномоћјем, пренети појединачна овлашћења за заступање на друге раднике 

или на лица изван ЈКП „Наш дом“. 

У случају одсутности директора или његове спречености ЈКП „Наш дом“  заступа и 

представља радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то овласти. 

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ потписује директор, а у случају његове 

одсустности или спречености, лице из предходног става овог члана. 

 

                      6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

 

Члан 16. 

Основе пословне политике утврђује Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“, које се заснивају на 

годишњем, средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја. 

На планове рада и развоја из предходног става сагласност даје оснивач. 

 

Члан 17. 

ЈКП „Наш дом“ планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања уз сагласност 

оснивача. 

ЈКП „Наш дом“ доноси нарочито следеће планове: 

 1. дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и  

 2. годишње програме пословања 

Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на предлог директора. 

На захтев надлежног органа Скупштине општине, ЈКП „Наш дом“ учествује у 

припремању нацрта планова и програма из надлежности Скупштине општине а који су 

везани за делатност ЈКП „Наш дом“. 

 

Члан 18. 

Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак, Надзорни одбор у складу са 

Законом, важећим прописима који уређују расподелу добити и покриће 

губитака,статутом,програмом пословања и годишњим финансијским извештајем 

предузећа доноси одлуку о покрићу губитка. 

 

Члан 19. 

ЈКП „Наш дом“ кроз остваривање плана дужно је да: 

- осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности под условима и 

на начин уређен законом,прописима и стандардима донесеним на основу 

закона, 

- гарантује квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, 

сигурности корисника у добијању услуга, у складу са позитивним 

прописима; 

- утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања 
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потреба потрошача тј. корисника услуга, 

- сарађује са другим заинтересоваиним субјектима, ради ефикаснијег 

обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према 

потрошачима односно корисницима услуга. 

 

Члан 20. 

ЈКП „Наш дом“ поднеће планове и програме на давање сагласности Скупштини општине 

за које је то Законом прописано или на захтев Скупштине општине у складу са Законом. 

Ако у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, 

наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног предузећа ће 

поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, 

односно вредности и предложиће промене које одговарају новонасталим околностима о 

чему ће известити Скупштину општине. 

 

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 21. 

Организација рада и пословања ЈКП „Наш дом“ заснива се на рационалној подели рада, 

како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају 

поједини радници. 

 

Члан 22. 

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да 

се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и 

подзаконским актима и то преко организационих јединица. 

 

Члан 23. 

Унутрашња организација и ситематизација послова и радних задатака у ЈКП „Наш дом“ 

ближе се утврђује општим актом који доноси директор. 

 

                                                                       Члан 24. 

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се Уговором о раду 

запослених, колективним уговором  ЈКП „Наш дом“  у складу са Законом о раду и актима 

оснивача. 

Колективни уговор ЈКП „Наш дом“ мора бити сагласан са законом, општим и посебним 

колективним уговором. 

 

Члан 25.  

Претежна делатност Јавног предузећа „Наш дом“  је:  

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.  

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности: 

- 37.00 Уклањање отпадних вода, 

- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала, 

- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања 

отпадом, 

- 42.21 Изградња цевовода, 

- 42.91 Изградња хидротехничких објеката, 

- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих система, 

- 70.10 Управљање економским субјектом, 

- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим 

управљањем, 
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- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање, 

- 71.20 Техничко испитивање и анализе, 

- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима, 

- 46.77 Трговина на велико отпатцима и остацима, 

- 49.41 Друмски превоз терета, 

- 52.10 Складиштење, 

- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине, 

- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме, 

- 81.29 Услуге осталог чишћења, 

- 96.03 Погребне и сродне делатности, 

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају, 

- 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња, 

- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности, 

- 38.11 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности, 

- 43.29 Остали завршни радови у грађевинарству, 

- 41.10 Пројектовање грађевинских и других објеката, 

- 47.80 Трговина на мало на тезгама, пијацама и сопственим објектима, 

- 47.99 Остала трговина на мало, 

- 46.90 Трговина на велико осталим производима, 

- 45.20 Одржавање и оправка моторних возила, 

- 49.10 Превоз робе, 

- 71.21 Остале архитектонске активности и технички савети, 

- 56.29 Ресторани. 

 

ЈКП „Наш дом“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе 

обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене 

законом. 

О промени делатности ЈКП „Наш дом“, као и обављању других делатности које служе 

обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у 

складу са законом. 

 

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА 

ДОБИТИ 

 

Члан 26. 

Основни капитал ЈКП „Наш дом“ утврђен је Одлуком о усклађивању оснивачког акта  

Јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 

9/2016). 

 

Члан 27. 

Имовину ЈКП „Наш дом“ чине право својине на покретним и непокретним стварима, 

новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у 

својину ЈКП „Наш дом“, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини 

општине  Пожеге. 

Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом и одлуком о 

оснивању. 

ЈКП „Наш дом“ може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са 

законом и одлуком оснивача.  

 

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са законом и 

актима предузећа. 

По основу улагања средстава из предходног става оснивач стиче уделе у Предузећу као и 

права по основу тих удела. 
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Члан 28. 

Капитал у ЈКП „Наш дом“ подељен на уделе уписује се у регистар. 

 

Члан 29. 

О повећању или смањењу основног капитала ЈКП „Наш дом“ одлучује Скупштина 

општине, као оснивач у складу са законом. 

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у 

капитал ЈКП „Наш дом“, врши се под условима, на начин и по поступку прописаним 

законом којим се уређује јавна својина. 

 

Члан 30. 

ЈКП „Наш дом“ у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих 

извора: 

- продајом производа и услуга, 

- из кредита, 

- из донација и поклона, 

- из буџета оснивача и буџета Републике Србије, 

- из осталих извора, у складу са законом. 

 

Расподела добити и начин покрића губитка 

Члан 31. 

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“  уз сагласност 

оснивача. 

 

Члан 32. 

ЈКП „Наш дом“ остварује приходе и стиче добит продајом производа и вршењем услуга 

на тржишту. 

Добит се утврђује периодичним обрачуном и годишњим рачуном у складу са законом и 

Правилником о рачуноводству о утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни 

одбор на предлог директора. 

 

Члан 33. 

Добит ЈКП „Наш дом“, утврђена у складу са законом, првенствено се расподељује за 

покриће губитака из ранијих година, финансирање развоја ЈКП „Наш дом“ или за друге 

намене, у складу са законом, актима оснивача и Одлуком о оснивању ЈКП „Наш дом“. 

Оснивачу ЈКП „Наш дом“, уколико су претходно у потпуности покривени губици у 

пословању из ранијих година, може се пренети највише до 50 % укупно остварене добити 

ЈКП „Наш дом“, док је преостали део средстава од добити пре свега намењен за развој 

основних делатности. 

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз сагласност 

Оснивача. 

 

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 34. 

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно. 

Органи предузећа су: 

1. Надзорни одбор, 

2. директор. 
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          Састав, избор, опозив, и делокруг Надзорног одбора 
 

Члан 35. 

Надзорни одбор има три члана од којих је један председник, које именује Скупштина 

општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним 

законом. 

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог репрезентативног 

синдиката запослених у ЈКП „Наш дом“. 

Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у Надзорном 

одбору. 

 

Члан 36. 

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће 

услове: 

                        - да је пунолетно и пословно способно, 

                        - да има стечено високо образовање на основним студијима у трајању од 

најмање четири године, односно на основним академским студијима у обиму најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијима, мастер струковним студијима или 

специјалистичким струковним студијима, 

- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо образовање из тачке 2. овог става, 

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани 

са пословима јавног предузећа, 

- да познаје област корпоративног управљања, 

- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 

мировање у вршењу функције у органу политичке странке, 

- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, 

- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 

уређују кривична дела и то: 

  1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 

  2.  обавезно психијатријско лечење на слободи, 

  3. обавезно лечење наркомана, 

  4. обавезно лечење алкохоличара, 

  5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у 

области корпоративног управљања. 

Независни члан Надзорног одбораа, поред услова прописаним ставом 1. овог члана, мора 

да испуњава и следеће услове: 

                         1. да није ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа 

у последњих пет година, 

                         2. да није члан политичке странке, 

                         3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни 

ангажован по другом основу у Предузећу или друштву капитала чије оснивач то 

Предузеће. 

 

Члан 37. 

Чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 

одбору. 

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује влада. 

 

Члан 38. 

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су 
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именовани, оставком или разрешењем. 

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су 

именовани уколико: 

- предузеће не достави оснивачу на сагласност годишњи односно трогодишњи 

програм пословања у роковима прописаним Законом, 

-  Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима 

у случају постојања сумње да одговорно лице ЈКП „Наш дом“ делује на штету ЈКП „Наш 

дом“ кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин, 

            - се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други 

начин, 

            - у току трајања мандата буде оссуђен на условну или безусловну казну затвора. 

 

Члан 39. 

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше 

своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог 

председника или члана Надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 

Члан 40. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 

            1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење, 

            2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, 

            3. усваја извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, 

            4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих 

активности, 

            5. усваја финансијке извештаје, 

            6. надзире рад Директора, 

            7. доноси Статут, 

            8. одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању 

капитала, 

            9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитака, 

            10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 

радни односи, 

            11. доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа, 

            12. доноси одлуку о располагању(прибављање и отуђење) средствима у јавној 

својини која су пренета у својину предузећа, веће вредности која је у непосредној 

функцији обављања делатности од општег интереса утврђених одлуком о оснивању, 

            13. доноси одлуку о задужењу предузећа, 

            14. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са 

законом, оснивачким актом и Статутом, 

            15. доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није 

утврђена надлежност другог органа, 

            16. доноси пословник о свом раду, 

            17. утврђује мере заштите и унапређења животне средине, 

            18. даје предлог о повећању и смањењу основног капитала, 

            19. одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп непокретности, 

            20. врши и друге послове у складу са законом и Статутом. 

 

Одлуке из члана 40. става 1. тачка 1. 2. 7. 9. 11. 12. 13. 18. и 19. доноси уз сагласност 

оснивача, а одлуку из члана 40. става 1. тачка 8. уз предходну сагласност оснивача. 

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на 

директора или друго лице у  предузећу. 
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      10 ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 

Члан 41. 

Директор одговара за резултате пословања и за законитост рада ЈКП „Наш дом“. 

 

Члан 42. 

Директор у складу са законом одговара материјално за штету нанету ЈКП „Наш дом“ 

доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен, а са којим је нанео штету ЈКП 

„Наш дом“. 

 

Члан 43. 

Директора ЈКП „Наш дом“ именује и разрешава оснивач, на период од 4 (четири) године, 

а на основу спроведеног јавног конкурса.  

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата примењују се одредбе 

закона којима се уређује правни положај јавних предузећа. 

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са законом којима се уређује 

правни положај јавних преузећа и Статутом предузећа. 

 

                                               Члан 44. 

За директора ЈКП „Наш дом“ може бити именовано лице које поред законом прописаних 

општих услова испуњава и следеће посебне услове: 

1. да је пунолетно и полсовно способно лице, 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, односно на основним академским студијима у обиму најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијима, мастер струковним студијима или 

специјалистичким струковним студијима, 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 

високо обарзовање из тачке 2. овог члана, 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са 

пословима јавног предузећа, 

5. да познаје област корпоративног управљања, 

6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова, 

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у 

вршењу функције у органу политичке странке, 

8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују 

кривична дела и то: 

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 

2. обавезно психијатријско лечење на слободи, 

3. обавезно лечење наркомана, 

4. обавезно лечење алкохоличара, 

5. забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 

 

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију. 

Директор предузећа не може имати заменика. 

Директор предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 

Члан 45. 

Директор ЈКП „Наш дом“: 

1. представља и заступа предузеће, 

2. организује и руководи процесом рада, 

3. води пословање предузећа, 

4. одговара за законитост рада предузећа, 
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5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење, 

6. предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, 

7. предлаже финансијске извештаје, 

8. извршава одлуке Надзорног одбора, 

9. подноси извештаје о раду, 

10. доноси акт о систематизацији, 

11. доноси опште акте за чије доношење је овлашћен, 

12. предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог 

делокруга рада, 

13. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом, правилником о раду и Статутом преузећа, 

14. бира извршног директора, 

15. врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа. 

 

У обављању послова из своје надлежности директор доноси одговарајуће одлуке, решења, 

упуства, наредбе и друге акте. 

 

                                                           Члан 46. 

За извршног директора јавног предузећа бира се лице које испуњава услове предвиђене 

Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 

Лице које се бира за извршног директора мора имати 3 (три) године радног искуства на 

пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу. 

Јавно предузеће има једног извршног директора и он не може имати заменика. 

Извршни директор мора бити у радном односу у јавном предузећу, а за свој рад одговара 

директору. 

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор у 

складу са Одлуком о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног 

комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега, број 2/2018) 

и овим Статутом. 

  

Члан 47. 

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на 

стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима. 

Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор 

уз сагласност оснивача. 

 

Члан 48. 

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или 

разрешењем. 

 

Члан 49. 

Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине општине надлежно за 

избор и именовање, а предлог може поднети и Надзорни одбор Предузећа. 

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих 

се предлаже разрешење. 

 

                                                                      Члан 50. 

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.  

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:  

1. у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног 

предузећа,  

2. јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у 

роковима прописаним законом, 
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3. се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања 

супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и 

организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања 

основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног 

предузећа,  

4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, 

несавесним понашањем или на други начин,  

5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде 

негативан,  

6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну 

казну затвора,  

7. у другим случајевима прописаним законом.  

 

                                              Члан 51. 

Директор јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је именован 

уколико: 

1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним законом, 

2. јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања,  

3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене 

програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања,  

4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање, 

5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца прописаних законом, 

6. не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене 

стандарде у припреми финансијских извештаја,  

7. јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора,  

8. не извршава одлуке надзорног одбора,  

9. у другим случајевима прописаним законом.  

  

                                             Члан 52. 

Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, орган 

надлежан за именовање директора јавног предузећа доноси решење о суспензији. 

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча. 

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада 

прописане законом којим се уређује област рада. 

  

 

                                             Члан 53. 

Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног 

предузећа по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне 

године.  

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора. Вршилац 

дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа. 

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног 

предузећа. 

 

                                     11. ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 54. 

Чланови Надзорног одбора, директор као и запослени у ЈКП „Наш дом“  обавезни су да 

податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције 
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односно радног односа, као и две године после престанка функције, односно радног 

односа. 

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или 

Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ чије би саопштавање неовлашћеном лицу било 

противно пословању ЈКП и штетило би његовом пословном угледу и интересима. 

 

12. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 54. 

Одлуке о статусној промени ЈКП „Наш дом“ доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз 

сагласност Оснивача. 

О предложеној статусној промени ЈКП „Наш дом“,  Надзорни одбор прибавља мишљење 

запослених. 

 

Члан 55. 

ЈКП „Наш дом“ може променити облик организованости у други ако испуњава услове за 

оснивање тог облика организованости утврђен законом. 

Одлуку о промени облика организованости ЈКП „Наш дом“  доноси Надзорни одбор ЈКП 

„Наш дом“ уз сагласност Оснивача. 

 

     13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 56. 

Радници у ЈКП „Наш дом“ и његови органи дужни су да организују обављање делатности 

на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе потребне мере заштите 

на раду и заштите радне средине. 

 

Члан 57. 

ЈКП „Наш дом“ је дужно да у обављању делатности чува вредности природе и обезбеђује 

потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке и 

отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности 

човекове средине. 

 

Члан 58. 

Организовање заштите и унапређење животне средине у ЈКП „Наш дом“ ближе се 

утврђује посебним нормативним актима сагласно закону и прописима Оснивача који 

регулишу област заштите животне средине. 

 

                14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

 

Члан 59. 

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈКП „Наш дом“  основано, 

Скупштина општине даје сагласност на: 

- Статут ЈКП „Наш дом“; 

- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове 

који нису из оквира делатности од општег интереса, 

- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета 

у својину ЈКП „Наш дом“, веће вредности, која је у непосредној функији обављања 

делатности од општег интереса, 

- улагања капитала, 

- статусне промене, 

- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на 

програм и одлуку о својинској трансформацији, 

- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу 
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са законом и Одлуком о оснивању. 

 

                                     15. ЈАВНОСТ У РАДУ 

 

Члан 60.  

Јавност у раду ЈКП „Наш дом“ обезбеђује се редовним обавештавањем јавности о 

програму рада предузећа и реализацији програма, о годишњим финансијским 

извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног 

одбора, о именима директора, о организационој структури предузећа, као и о начину 

комуникације са јавношћу. 

ЈКП „Наш дом“ ће информације и обавештења из претходног става, учинити доступне 

јавности и преко своје интернет странице и то: 

1. радне биографије чланова Надзорног одбора, 

2. организациону структуру,  

3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод 

из тог програма ако предузеће има конкуренцију на тржишту, 

4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања, 

5. годишњи финансијкси извештај са мишљењем овлашћеног ревизора, 

6. друге информације од значаја за јавност. 

Доступност информацијама од јавног значаја ЈКП „Наш дом“ врши у складу са одредбама 

закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

16. САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ 

 

Члан 61. 

Органи ЈКП „Наш дом“ дужни су да омогуће деловање синдикалне јединице у ЈКП „Наш 

дом“ у складу са њиховом улогом и задацима, на начин прописан законом и колективним 

уговорима (Општим, Посебним и Колективним уговором код послодавца). 

 

            17. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК 

 

Члан 62. 

У ЈКП „Наш дом“ право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним 

уговором и посебним актом Оснивача. 

У случају штрајка радника ЈКП „Наш дом“, мора се обезбедити минимум процеса рада у 

обављању делатности од општег интереса. 

Минимум процеса рада посебном одлуком утвршује Скупштина општине у складу са 

законом. 

  

                           18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 63.  

Статут је основни општи акт ЈКП „Наш дом“. Други општи акти ЈКП „Наш дом“ морају 

бити у складу са овим Статутом. Овај Статут доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз 

сагласност Оснивача. 

 

Члан 64. 

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена 

питања на предлог директора доноси Надзорни одбор. 

 

Члан 65. 

Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим 

општим актима ЈКП „Наш дом“. 
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I OПШТИ ДЕО

1. ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пуно пословно име: Јавно комунално предузеће 
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко"
Ужице, 

Скраћено пословно име: ЈКП "Дубоко" Ужице
Правна форма: Јавно комунално предузеће
Седиште: Ужице

            Адреса:                                Дубоко бб
          Опис делатности:  Комунална делатност

Матични број: 20104279
Порески идентификациони 
број - ПИБ: 104384299
Претежна делатност: 3811 - сакупљање отпада који није опасан
Остале делатности: 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан

            3900 - санација, рекултивација и друге услуге у    
                                               области управљања отпадом

Општине  Ужице,  Бајина  Башта,  Пожега,  Ариље,  Чајетина,  Косјерић,  Лучани  и
Ивањица  су  13.10.2005.  године  закључили  Уговор  10  број  352-55/2005  о  оснивању,
изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", којим су, као оснивачи,
регулисали  међусобна  права  и  обавезе  везане  за  оснивање, изградњу,  финансирање  и
експлоатацију Регионалне санитарне депоније "Дубоко".

Дана  24.10.2005.  године  пројекту  Регионална  санитарна  депонија  "Дубоко"
прикључила се,  као  оснивач,  и  Општина Чачак,  што  је  правно регулисано у Анексу 1
Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне
депоније "Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

Наведеним  правним  актом  општине  су  на  доста  уопштен  начин  регулисале
међусобна  права  и  обавезе  у  вези  оснивања,  финансирања  рада  и  изградње  и
експлоатације Регионалне санитарне депоније "Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука Скупштина оснивача, а у складу са чланом
6.  Уговора 10,  основано је Јавно  комунално  предузеће Регионална  санитарна депонија
"Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано
решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Управни одбор на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је  Одлуку број
54/4 о промени адресе - седишта, које сада гласи: Ужице, Дубоко бб.

Агенција  за  привредне  регистре  је  одлуком  8884/2010,  од  31.08.2010.  године,
извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 62. седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број
62/9 о промени назива Предузећа Регионална санитарна депонија "Дубоко" у Регионални
центар за управљање отпадом "Дубоко". 

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа  и структура капитала
остали су непромењени. 

Предузеће  је  самостална  организациона,  економска  и  пословна  целина  у  којој
оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала
у  укупном  капиталу  Предузећа,  финансирају  рад  предузећа  и  улажу у  инвестиције,  у
следећем процентуалном односу који је утврђен оснивачким уговором:
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Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у финансирању

2. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа по Статуту су:

1. Управни одбор
2. Директор предузећа

2.1. Управни одбор

По  Статуту  предузећа  Управни  одбор  има  9  (девет)  чланова.  Сваки  оснивач
заступљен је са по једним чланом. 

Сви чланови су евидентирани у АПР и Регистру функционера у Агенцији за борбу
против корупције.

Град Ужице и Град Чачак имају право управљања и одлучивања у Управном  одбору
са једнаким процентом и то у висини од 25,39%. Остали оснивачи имају проценат гласова
који  је  једнак  проценту  учешћа  у  капиталу  и  финансирању  ЈКП  "Дубоко",  утврђен
оснивачким уговором.

Управни одбор је конституисан 16. новембра 2005. године.
Управни одбор је у току 2017. године одржао 9 седница. 

2.2. Директор

Одлуком  Управног  одбора  ТС  број  78/9 од  31.01.2014.  године Недељко
Милосављевић, дипломирани инжењер машинства, именован је за  директора Предузећа.

Промена законског  заступника је  решењем БД  13311/2014 од  20.02.2014.  године
регистрована у АПР.  

3. ПРАВНИ ОКВИР

Због недовољне прецизности Закона о јавним предузећима, оснивачи ЈКП "Дубоко"
Ужице  ни  у  2017.  години  нису  извршили  усклађивање  оснивачког  акта  предузећа  са
наведеним законом.  Како ни нови Закон о јавним предузећима  (Сл. гл. РС број  15/2016)
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Град Ужице

Град Чачак

Општина Ивањица
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Општина Бајина Башта

Општина Лучани

Општина Ариље

Општина Чајетина

Општина Косјерић

Укупно



није донео никакве промене у смислу уређивања статуса функционисања и одлучивања у
јавним  предузећима  основаним  од  стране  више  локалних  самоуправа,  одлуком
Координационог  тела  формиран  је  Стручни  тим  за  израду  предлога  за  усклађивање
оснивачког  акта  ЈКП  "Дубоко" Ужице  кроз  промену правне  форме.  У Стручни тим су
именовани представници стручних служби оснивача и представници ЈКП "Дубоко" Ужице.

Након разматрања предлога Стручног тима,  Координационо тело је,  на састанку
одржаном 03.11.2016. године, донело закључак да се због могућих потешкоћа у процесу
доношења и евидентирања статусне промене правне форме задужују стручне службе ЈКП
"Дубоко" Ужице да у што краћем року израде и оснивачима доставе на сагласност предлог
за усклађивање оснивачког акта ЈКП "Дубоко" Ужице са Законом о јавним предузећима, у
коме ће органи управљања бити утврђени у складу са Законом о јавним предузећима.

Након добијања сагласности од свих оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице се обавезује да
предлог  упути  Министарству  грађевинарства,  саобраћаја  и  инфраструктуре  Републике
Србије.

Након  изјашњења  Министарства  привреде  и  Министарства  грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, предлог Оснивачког акта усклађеног са
Законом  о  јавним  предузећима  ЈКП  "Дубоко" Ужице  ће  упутити  оснивачима  на  даљу
процедуру.

ЈКП "Дубоко" Ужице је 25.11.2016. године поступило по наведеном закључку, али
до краја овог извештајног периода ресорна министарства се нису изјаснила.

Имајући  у  виду  да  је,  према  одредбама  члана  79,  став  1  Закона  о  јавним
предузећима,  усклађивање  оснивачког  акта  са  одредбама  тог  закона  обавеза  оснивача
јавног предузећа, поступајући по Закључку Градског већа Града Чачка број 06-67/2017-III
од  25.04.2017.  године  ЈКП  "Дубоко" Ужице  je  почетком  маја  2017.  године  доставило
предлог  оснивачког  акта,  усаглашеног  са  Законом  о  јавним  предузећима.  До  краја
извештајног периода није дефинисан усаглашен предлог усклађеног оснивачког акта, који
би се разматрао на надлежним органима свих оснивача.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад,
пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом
"Дубоко" Ужице су:
- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15), 
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти
(Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС  број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски
акти,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
-  Регионални  план  управљања  отпадом.  Током  2012.  и  2013.  године  појединачним
одлукама скупштина локалних самоуправа усвојен је Регионални план управљања отпадом
за  општине  Златиборског  и  Моравичког  окгруга  (градови  Ужице  и  Чачак  и  општине
Чајетина, Пожега, Косјерић, Лучани, Ариље, Ивањица и Бајина Башта). Одредбама члана
14  Закона  о  управљању  отпадом  (Сл.  Гласник  РС”,  бр.  36/2009,  88/2010  и  14/2016)
утврђена је обавеза поновног разматрања овог планског документа након пет година. ЈКП
"Дубоко" Ужице  је,  као  координатор  активности  везаних  за  праћење  и  реализацију
Регионалног  плана  управљања  отпадом  (РПУО),  покренуло  иницијативу  за  измене  и
допуне РПУО. У 2017. години чланове Радног тима за израду Предлога измена и допуна
РПУО именовали су Град Чачак, општине Бајина Башта, Лучани, Косјерић и Ивањица,    
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи
подзаконски акти,
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- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и
пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи
подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС
број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12. 132/14 и
145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о  начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС
број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица
код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
-  Закон  о  буџетском систему (Сл.гл.  РС  број  54/09,  73/10,  101/10,  93/12,  62/13,  63/13,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
- Стратегија управљања ризицима у ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2018. године,
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС), 
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ), 
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16
и  108/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и
112/15),
-  Закон  о  порезу на  додату вредност (Сл.гл.  РС број  84/04,  86/04,  61/05,  61/07,  93/12,
108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16 ) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15,
112/15 и 5/16),
-  Закон о пореском поступку и пореској  администрацији  (Сл.гл.  РС број 68/14, 105/14,
91/15,112/15,15/16и108/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл.гл. РС
68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број  11/10,
75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број
54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за
одређивање  локације,  техничким  и  технолошким  условима  за  пројектовање,  изградњу,
опремање  и  рад  постројења  за  термички  третман  отпада,  поступку  након  спаљивања
(Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти, 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС
бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
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- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр.
11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
-  Уредба  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број
114/08),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл.
гласник РС бр. 108/2008),
-  Уредба  о  критеријумима  за  одређивање  најбољих  доступних  техника  за  примену
стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној
дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без
накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на
територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број  55/05, 71/05, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14,
22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС
број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег
извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада
који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
-  Правилник  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и
параметрима хемијског  и квантитативног статуса  подземних вода,  Сл.  Гласник РС,  бр.
74/2011),
-  Правилник  о  начину  утврђивања  и  евидентирања  корисника  јавних  средстава  и  о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор  (Сл.гл.РС број
113/13, 8/14 и 24/16), 
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва,
задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
-  Правилник  о  садржају  пореског  биланса  и  другим  питањима  од  значаја за  начин
утврђивања пореза на добит правних лица ( СЛ.гл.РС број 20/14),
-  Правилник  о  садржају  пореске  пријаве  за  обрачун  пореза  на  добит  правних  лица
(Сл.гл.РС број 30/15),
-  Правилник  о  обрасцима  тромесечних  извештаја  о  реализацији  годишњег  програма
пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће,
као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
-  Правилник  о  поступку  остваривања  права  на  повраћај  ПДВ и  о  начину  и  поступку
рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и
66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом
на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),
-  Правилник  о  пореској  пријави  за  порез  по  одбитку  (Сл.гл.РС  број  66/14,  71/2014  и
14/2016),
-  Правилник  о  усклађеним  износима  подстицајних  средстава  за  поновну  употребу,
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рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
-  Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
(Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања
са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код
послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца
који има више од десет запослених (Сл.гл. Рс 49/15),
-  Решење  Владе  Републике  Србије  05  број  465-4077/2015  од  16.04.2015.  године  о
утврђивању  јавног  интереса  за  експропријацију  непокретности  ради  проширења
Регионалне депоније Дубоко у Ужицу, 
- Посебан колективни уговор за јавна  предузећа у комуналној делатности на територији
Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Анекс 1 Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице,
-  Правилник  о  рачуноводству  и  рачуноводственим  политикама  ЈКП  "Дубоко"  Ужице,
-  Уговор о оснивању,  изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније  "Дубоко"
Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieco Италија и припадајући
анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
- Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и
развој и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering "IG"
LLC Banja Luka,
- Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,
- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008.
године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада  између  Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП  "Дубоко" Ужице и ЈКП
"Комуналац" Чачак,
- Уговор о о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада  између Града Ужица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада  између  Општине Пожега,  ЈКП  "Дубоко" Ужице  и ЈКП "Наш дом"
Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП  "Дубоко" Ужице и  ЈКП "Наш дом"
Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП  "Дубоко" Ужице и
ЈКП "Комунално" Ивањица,
-  Споразум  између  ЈКП  "Дубоко" Ужице  и  Општине  Ивањица  о  начину  и  динамици
измирења обавеза,
-  Анекс  1  Споразума  између  ЈКП  "Дубоко" Ужице  и  Општине  Ивањица  о  начину  и
динамици измирења обавеза, 
- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица
између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада између Општине Чајетина,  ЈКП  "Дубоко" Ужице и  КЈП "Златибор"
Златибор,  
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- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП  "Дубоко" Ужице и КЈП
"Златибор" Златибор,
-  Уговор  о  транспорту  и  одлагању  и  начину  наплате  услуге  транспорта,  третмана  и
безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и
КЈП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног отпада  између  Општине Бајина Башта,  ЈКП  "Дубоко" Ужице и  ЈКП  "12.
Септембар" Бајина Башта,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног и комерцијалног отпада  између  Општине Лучани, ЈКП  "Дубоко" Ужице и
ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног
одлагања комуналног и комерцијалног отпада  између  Општине Лучани, ЈКП  "Дубоко"
Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања
комуналног и комерцијалног отпада  између  Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП
"Зелен" Ариље,
-  Уговор  о  систему обједињене  наплате  комуналних  и  других  услуга  и  накнада  са  ЈП
"Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
-  Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација
клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине
и ЈКП "Дубоко" Ужице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега  и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Статут ЈКП Регионална санитарна депонија "Дубоко" Ужице,
-  Споразум  о  реализацији  Уговора  о  оснивању,  изградњи  и  коришћењу  Регионалне
санитарне  депоније  "Дубоко" између  Града  Ужица  и  Града  Чачка  из  септембра  2008.
године,
-  Споразум о реализацији  члана  III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и
Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко"
Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице  из априла 2013. године,
- Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
-  Правилник  о  условима  и  начину  коришћења  службених  возила  ЈКП  Регионална
санитарна депонија "Дубоко" Ужице,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима
запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на
додату вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
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- Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодаваца Јавно
комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

II ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА ЈКП ДУБОКО ЗА 2017. ГОДИНУ

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

У оквиру Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину  планиране  су
инвестиције  у  делу  услуга,  добара  и  радова.  При  томе  се  посебно  прате  елементи  у
структури инвестиција везани за тело депоније, инфраструктуру комплекса ЈКП "Дубоко"
Ужице, реализацију активности око изградње трансфер станице и рециклажних дворишта.
Такође, посебно се прати реализација у делу набавке нове опреме, транспортних средстава
и  других  основних  средстава  за  рад.  У  табели  2.  дат  је  приказ  остварења  плана
инвестиција за 2017. годину.

Табела 2. Остварење плана инвестиција за 2017. годину

1.1. Тело депоније

Реализација  инвестиционих  радова  на  телу  депоније  је  исказана  у  износу  од
177.000 динара. Извршено је постављање геонетех фолија на косинама  IV  етаже, где се
кренуло са одлагањем отпада у овој години.
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             у хиљадама динара

Р.б. Опис инвестиције Индекси

1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3

I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ

1. Тело депоније 0 18,500 177 1 0

2. Трансфер станице 336 100,000 0 0 0

3. Инфраструктура депоније 1,984 10,966 938 9 47

4. Опрема 8,299 91,510 3,298 4 40

4.1 Возила 1,093 53,750 900 2 82

4.2 Контејнери и приколице 7,011 2,970 1,071 36 0

4.3 Остала опрема 195 34,790 1,327 4 681

II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ

5. Проширење депоније 36,998 569,750 50,719 9 137

5.1 Eкпропријацијa земљишта 0 14,000 9,332 67 0

5.2 Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза   0 259,350 41,387 16 0

5.3 Проширење депоније 2. фаза 0 296,400 0 0

6. 0 15,348 1,000 7 0

Укупно 47,617 806,074 56,131 7 118

Остварено 
за 2016.

План за 
2017.

Остварено 
за 2017.

Израда и ревизија пројекта, надзор и 
технички пријем радова 



1.2. Инфраструктура депоније

Извршено је ограђивање депоније - наставак постављања ограде на источној страни
тела депоније у износу од 937.628 динара.

1.3. Опрема

У току 2017. године, реализоване су инвестиционе активности на набавци опреме и
инвестиционим улагањима на постојећим транспортним средствима у износу од 3.298.000
динара.  Улагања  у  транспортна  средства  су  износила  900.000  динара.  За  набавку
контејнера (аброл контејнери 32 m³) и мобилног спремишта за одлагање опасног отпада,
утрошено је 1.071.000 динара.

Реализација инвестиционих набавки остале опреме је исказана у укупном износу од
1.327.000 динара.  Од остале  опреме извршена је  набавка:  дигитална  вага  до  2.000  kg,
преса  за  ПЕТ  и  лименке,  апарат  за  заваривање  CO2,  као  и  инвестициона  улагања  у
постојећу опрему.

1.4. Реализација пројекта стабилизације и проширања депоније ЈКП "Дубоко" 
 

За потребе обезбеђења трајне стабилности тела депоније, повећање капацитета и
века трајања,  кроз проширење и прелазак на десну страну Турског потока,  почео је са
реализацијом Пројекат стабилизације и проширења тела депоније и то кроз грађевинске
радове. 

Уговор за извођење радова (Анекс 10) потписан је са Конзорцијумом "Unieco-Sade".
Уговорени износ радова је  2.105.300  евра.  Средства су обезбеђена од шведске владине
агенције  "SIDA" (донација) у целости, потписивањем Анекса бр. 3,  EBRD-Дубоко (грант
14.03.2011. године).

Надзор над извођењем радова изводи Civil Engineering (IG) Бања Лука. Уговорена
вредност Надзора од 211.200 евра је обезбеђена донацијом EBRD.

Након добијања Грађевинске дозволе и издавање налога за рад од стране надзора,
извођач радова, конзорцијум  "Unieco-Sade" извршио је набавку материјала за санацију –
изградњу насипа и облагање прве ћелије новог тела депоније,  (геомреже,  геотекстил и
ХДПЕ фолије), у складу са пројектном документацијом. Наведени материјал је допремљен
и складиштен на делу седме етаже комплекса ЈКП  "Дубоко" Ужице. Извођач радова је
извршио лабораторијска испитивања квалитета земље са планираних позајмишта, која су
намењена за изградњу стабилизационог насипа на пројектованим позицијама постојећег
тела депоније. Изградњом пробног дела насипа узет је узорак за испитивање пројектованог
степена збијености у слојевима насипа.

У току протекле године извођач радова је посекао сва стабла на парцели која према
пројектној  документацији  обухвата  простор  ћелије  1  и  простора  за  изградњу  ограде.
Административни пренос непокретности ради проширења депонијског простора на десној
страни Турског потока,  урадила је локална самоуправа  Град Ужице, а  ЈКП  "Дубоко" је
извршило  промену  намене  земљишта  у  грађевинско,  као  и  уплату  према  Решењу,
надокнаду републичкој Управи за шуме због промене намене земљишта.

У току поступка издавања Грађевинске дозволе,  а  према  решењу Министарства
унутрашњих послова  –  Сектора  за  ванредне  ситуације,  урађен  је  Пројекат  заштите  од
пожара који је обухватио и Пројекат спољашње хидрантске мреже за гашење пожара на
телу депоније. Након тога добијена је сагласност тј. Решење Министарства унутрашњих
послова.  Такође,  у  циљу  потпуног  заокружења  пројектне  документације,  урађен  је
технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депонијског гаса.
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Укупна реализација уговорених послова пројекта стабилизације и проширења тела
депоније у 2017. години износи 41.387.000 динара. Извођачу радова је исплаћен износ од
36.329.000  динара,  а  надзору  је  исплаћено  5.056.000  динара.  Власницима  парцела,  за
екпропријацију  земљишта,  исплаћено  је  5.521.330  динара.  Преостали  износ  на  овој
позицији односи се на накнада за промену намене шуме и шумског земљишта у износу од
3.652.306 динара и порез по решењу (упис права својине у корист депоније) у износу од
158.450 динара.

1.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова

Укупно  реализоване  активности  на  пројектима  у  2017.  години  су  износиле
1.000.000 динара.

1.5.1. Пројекат раздвајања и одвођења атмосферских вода и са манипулативно-
опслужног  платоа  и  интерне  саобраћајнице  и  система  за  препумпавање  воде  из
таложне лагуне са орошавањем тела депоније

Када  је  реч  о  унапређењу  система  за  третман  отпадних  и  процедних  вода,
реализована је јавна набавка у складу са пројектним задатком, који поред очувања животне
средине  треба  да  омогући  и  добијање  Водне  дозволе  као  и  бољи  рад  постројења  за
пречишћавање отпадних вода.

Први  део  пројекта  се  односи  на  анализу  количина,  раздвајање  и  сепарацију
атмосферских и потенцијално запрљаних вода са асфалтних површина манипулативно –
опслужног платоа и интерне саобраћајнице,  преливне воде из септичке јаме и осталих
сливних површина и шахтова које се концентришу у сабирном шахту код постројења са
аерационом и таложном лагуном. Пројекат је одредио тип и врсту сепарисања поменутих
вода са могућношћу њиховог испуштања директно у Турски поток.

Други део пројекта односи се на препумпавање воде из аерационог или таложног
базена до нивоа изнад четврте етаже постојећег тела депоније, где би се помоћу надземних
резервоара и система цеви са сплинкерима, (млазницама), користила за орошавање тела
депоније. Такав систем би функционисао од пролећа до јесени са највећим акцентом у
летњим месецима због високих спољних температура и ефекта испаравања, што у самим
надземним резервоарима, што након орошавања.

Циљ  Пројекта  је  смањење  количине  приливних  вода  у  аерациону  лагуну,  у
периодома  великих  прилива  атмосферских  вода,  растерећење  поменутог  постројења  у
летњим месецима,  као  и  побољшање квалитета  пречишћених  вода са  бољим физичко-
хемијским карактеристикама. Пројекат за извођење је завршен, у складу са њим расписана
је Јавна набавка за сепаратор и биолошки пречистач отпадних вода.

1.5.2. Пројекат заштите од пожара и пројекат спољашње хидрантске мреже за
гашење пожара на телу депоније

Израда овог пројекта је био услов за добијање грађевинске дозволе за проширење
тела депоније.

1.5.3.  Технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депонијског гаса

Новим технолошко-машинским пројектом је свеобухватно дато пројектно решење и
пројектована бакља потребног капацитета.       
            Пројекат стабилизације и проширења тела депоније у делу сакупљања и спаљивања
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депонијског  гаса  није  обухватио  сакупљање  и  спаљивање  депонисјког  гаса  са  већ
изграђеног тела депоније.

2.  ИЗВЕШТАЈ  О  ПРОИЗВОДЊИ,  ДЕПОНОВАЊУ,  ТРАНСПОРТУ,  
ОДРЖАВАЊУ И МОНИТОРИНГУ

ЈКП Регионални центар за управљање отпадом  "Дубоко" Ужице  проводи законом
прописане мере за поступање са комуналним отпадом у оквиру поступака транспорта и
сакупљања,  складиштења,  третмана  и  коначног  одлагања  отпада,  као  и  надзор  на
провођењу наведених активности те бригу о постројењима за управљање отпадом.

ЈКП  "Дубоко" Ужице  је  основано  ради  трајног  решавања  проблема  одлагања
чврстог  комуналног  отпада  на  територији на  којој  генерише отпад  приближно 350.000
становника.

У складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010 – 2019 и Регионалним
планом управљања отпадом успостављен је дугорочни стратешки оквир и приступ, као и
смернице које ће поспешити управљање отпадом у овом региону и уобличити предстојеће
активности.

У току 2017. године на регионалну санитарну депонију камионима ЈКП "Дубоко"
Ужице допреман је комунални отпад из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и
Чајетине, а својим камионима су отпад допремали ЈКП  "Биоктош" Ужице и ЈКП  "Елан"
Косјерић. ЈКП  "Комуналац" Лучани је, због налога надлежног инспектора, у току 2017.
године укинуо претовар отпада у Гучи, тако да од укидања претовара прикупљени отпад
допрема својим камионима у ЈКП "Дубоко" Ужице.

Рад  у  регионалном  центру  за  управљање  отпадом  је  организован  да  обезбеђује
квалитетан ниво услуге за осниваче и предузећа са којима је потписан уговор. Поузданост
у  пружању  услуга,  висок  ниво  тачности  података  и  спровођење  свих  мера  којима  се
обезбеђује заштита животне средине су радне обавезе, које се посебно контролишу, јер је
веома битна сигурност корисника у погледу добијања услуге.

2.1. Пријем отпада

Током  2017.  године  сав  неопасни  комунални  отпад,  који  су  прикупила  локална
комунална предузећа у региону Дубоко, је примљен на регионалну санитарну депонију.
Тиме је остварен један од најважнијих циљева у регионалном плану да се отпад који се
организовано прикупља не одлаже на неуређена сметлишта, већ да се одлаже на безбедан
начин  и  по  утврђеним  правилима  и  процедурама,  уз  контролу  настајања  и  квалитета
процедне и пречишћене воде, контролу издвајања депонијског гаса и осталих параметара
животне средине.

Претовар  прикупљеног  отпада  се  у  Чачку ради  на  трансфер  станици,  у  Бајиној
Башти у  сабирном центру,  а  у  Ивањици,  Чајетини,  Пожези  и  Ариљу на  привременим
импровизованим претоварним местима. То нису само претоварна места, већ и рециклажна
дворишта  где  се  одвојено  прикупљају  суви  и  мокри  комунални  отпад.  У складу  са
локалним и регионалним планом ова претоварна места се морају развијати у правцу еко-
центара за  складиштење и других токова отпада,  како би се  показало грађанима да  је
управљање отпадом много више од замене неуређених сметлишта. 

У табели  3. дат  је преглед количина примљеног отпада из локалних самоуправа
оснивача по меceцима.
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Табела 3. Количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима 

у 2017. години 

     
У току 2017. године на депонију је допремљено 81.737,93 тона отпада, а од почетка

рада депоније 426.096,06 тона.

Покривеност  насеља  у  региону  Дубоко  са  организованим  вршењем  услуге
прикупљања комуналног отпада није ни близу 90%. Процене надлежних државних органа
су да је степен покривености тек нешто преко 70%, где одређене локалне самоуправе имају
значајно већи степен, али и одређене имају значајно мањи степен покривености.

У табели 4. дат је приказ количина примљеног отпада по оснивачима у поређењу са
планираним количинама из Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину.

Табела 4. Количине примљеног отпада у 2017. години
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у тонама

Месец
Оснивачи

Ужице Чачак Ивањица Пожега Лучани Ариље Чајетина Косјерић Остало Укупно

Јануар 1,344.26 1,794.84 346.82 394.70 286.38 166.56 241.84 279.58 125.38 62.54 5,042.90

Фебруар 1,495.08 2,072.46 373.62 455.06 338.28 207.40 256.48 468.00 134.06 87.98 5,888.42

Март 1,750.86 2,554.94 464.68 498.02 422.20 250.36 323.84 431.72 197.56 87.96 6,982.14

Април 1,630.22 2,350.30 410.74 459.30 388.18 226.36 303.90 453.40 137.72 49.80 6,409.92
Мај 1,783.92 2,823.42 506.62 547.64 472.22 269.58 348.54 554.94 258.46 69.30 7,634.64

Јун 1,531.12 2,506.10 450.94 439.08 419.72 242.80 323.50 499.34 153.36 59.64 6,625.60

Јул 1,631.50 2,506.18 430.38 451.48 457.88 261.92 339.68 577.44 222.94 71.00 6,950.40
Август 1,781.86 2,757.80 548.12 522.78 538.66 339.82 359.44 609.40 163.46 73.62 7,694.96

Септембар 1,696.26 2,624.56 488.24 477.20 459.52 242.86 334.04 474.28 151.84 51.30 7,000.10

Октобар 2,002.16 2,710.62 561.14 548.74 469.90 265.20 350.46 549.22 158.84 123.32 7,739.60

Новембар 1,753.15 2,810.76 477.52 525.32 440.16 255.22 354.42 484.98 197.78 60.18 7,359.49
Децембар 1,569.36 2,286.62 418.92 475.40 382.88 207.56 304.26 510.06 207.18 47.52 6,409.76

Укупно 19,969.75 29,798.60 5,477.74 5,794.72 5,075.98 2,935.64 3,840.40 5,892.36 2,108.58 844.16 81,737.93

Бајина 
Башта

у тонама

Оснивач План 2017.
Индекс

5=4/3 6=4/2
1 2 3 4 5 6

Ужице 20,328.72 21,600.00 19,969.75 92.45 98.23
Чачак 31,556.96 33,600.00 29,798.60 88.69 94.43
Ивањица 5,471.22 6,000.00 5,477.74 91.30 100.12
Пожега 6,033.26 6,960.00 5,794.72 83.26 96.05
Бајина Башта 4,853.54 5,640.00 5,075.98 90.00 104.58
Лучани 3,020.12 4,320.00 2,935.64 67.95 97.20
Ариље 3,930.26 3,720.00 3,840.40 103.24 97.71
Чајетина 4,862.66 5,520.00 5,892.36 106.75 121.18
Косјерић 2,094.16 2,640.00 2,108.58 79.87 100.69
Остало 988.26 1,200.00 844.16 70.35 85.42

Укупно 83,139.16 91,200.00 81,737.93 89.62 98.31

Остварено 
2016.

Остварено 
2017.



Највећи искорак у проширивању зоне прикупљања комуналног отпада су направили
Чајетина и Ариље, што се види по количини прикупљеног отпада. Највеће проблеме су
имали Косјерић и Лучани, који су отпад допремали на депонију својим камионима.

Регионални  план  управљања  отпадом  је  веома  значајан  и  његов  стожер  је  ЈКП
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице. Циљеви из регионалног плана
су условљени економском ситуацијом у држави и капацитетима комуналних предузећа.
Регионални  план  се  зато  редовно  прати,  анализира  и  у  одређеном  тренутку  треба
покренути поступак за измене у регионалном плану.  Важно је да одредбе регионалног
плана  прате  националну  политику  и  прописе  за  спровођење  интегрисаног  управљања
отпадом и  да  план  одражава  најбољу праксу из  Европске  уније.  Све  мере  наведене  у
регионалном плану морају бити еколошки и економски одрживе да би и даље постојала
могућност финансирања из спољних извора. 

2.2. Селекција отпада

   Већи део примљеног помешаног комуналног отпада се одлаже на тело депоније без
претходног  третмана  у  центру  за  селекцију.  Приликом  рада  у  центру  за  селекцију  са
помешаним отпадом услови за рад су додатно отежани због присуства биоотпада, пепела,
струготине и друге прашине. Дешава се више кварова, дужи су застоји, већа је запрљаност
опреме, што условљава издвајање више времена и већи број радника за чишћење. Такође
издвојене корисне сировине имају већи проценат нечистоћа и влаге.

Регионални  план  управљања  отпадом  у  региону  Дубоко  предвиђа  јасно  и
непоколебљиво  усвајање  концепта  "нула  отпад".  То  је  дугорочан  стратешки  циљ  који
подразумева укључење у активности смањења отпада. У том смислу је већина локалних
самоуправа оснивача ушла у пројекат успостављања система примарне селекције отпада
по моделу суви и мокар отпад, са већим или мањим успехом. Међутим ниједна локална
самоуправа  нема  степен  покривености  прикупљања  суве  фракције  отпада  на  високом
нивоу и ниједна локална самоуправа није  успоставила систем контроле у прикупљању
суве фракције отпада, тако да се у ЈКП  "Дубоко" Ужице допрема примарно селектовани
отпад  различитог  квалитета.  Квалитет  суве  фракције  отпада  у  локалним самоуправама
зависи  од  савести  и  моралне  одговорности  произвођача  отпада,  као  и  економске
могућности комуналног предузећа које прикупља отпад.

У табели 5. дат је преглед количина примљеног примарно селектованог отпада из
локалних самоуправа оснивача у 2017. години.

Табела 5. Количине примљеног примарно селектованог отпада у 2017. години
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Оснивач План 2017.
Индекс

5=4/3 6=4/2
1 2 3 4 5 6

Ужице 1,431.62 1,800.00 1,404.64 78.04 98.12
Чачак 2,010.80 2,400.00 2,513.50 104.73 125.00
Ивањица 77.80 240.00 87.02 36.26 111.85
Пожега 0.12 240.00 0.00 0.00 0.00
Бајина Башта 755.60 960.00 770.58 80.27 101.98
Лучани 39.10 180.00 24.28 13.49 62.10
Ариље 307.78 420.00 313.60 74.67 101.89
Чајетина 978.18 480.00 646.14 134.61 66.06
Косјерић 8.40 72.00 0.64 0.89 7.62

Укупно 5,609.40 6,792.00 5,760.40 84.81 102.69

Остварено 
2016.

Остварено 
2017.



Због различитог нивоа степена покривености и различитог квалитета генерисане
суве фракције у локалним самоуправама оснивачима, ЈКП "Дубоко" Ужице је успоставило
процедуру  за  поступање  са  примарно  селектованим  отпадом  у  центру  за  селекцију,  у
оквиру које је прва  активност преглед примљене суве фракције отпада и евидентирање
квалитета у Записнику о улазној контроли, који се доставља локалној самоуправи која је
генерисала тај  примарно селектовани отпад. У жељи да се стимулише развој примарне
селекције у локалним самоуправама оснивачима, Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је
донео Одлуку (бр. 93/4 од 25.12.2015. године), којом се ЈКП "Дубоко" Ужице обавезује да
месечне  фактуре  комуналним предузећима  умањује  на  име  количине  допремљене  суве
фракције отпада,  под условом да сваки појединачни контејнер на ваги у ЈКП  "Дубоко"
Ужице буде тежи од 2,5 тона и да не садржи више од 8% мокрог отпада. Овом одлуком
оснивачи и комунална  предузећа  могу,  афирмисањем примарне  селекције  и  контролом
њеног  спровођења,  да  значајно  смање  цену услуге  транспорта,  третмана  и  безбедног
одлагања комуналног и комерцијалног отпада ЈКП  "Дубоко" Ужице, која је дефинисана
програмом пословања. 

Табела 6. Проценат признатог примљеног примарно селектованог отпада после
улазне контроле у центру за селекцију у 2017. години

На овај начин дате су смернице комуналним предузећима која прикупљају отпад
шта  треба  да  промене  у  раздвајању  отпада  на  месту  настанка  и  начину  прикупљања
примарно селектованог отпада. Најбоље резултате у прикупљању примарно селектованог
отпада, кад су у питању количине, квалитет и територијална покривеност, су остварили
Бајина Башта и Ариље.  Ипак највише суве фракције отпада је допремљено из градова
Ужица и Чачка. Стандарди Европске уније из области екологије и енергетске ефикасности
захтевају  озбиљна  улагања,  озбиљне  инвестиције  и  озбиљну  промену  понашања  свих
карика у ланцу управљања отпадом.

ЈКП  "Дубоко" Ужице  нема  обавезу  да  врши  испитивање  морфолошког  састава
примљеног отпада. По свим правилницима и уредбама то је обавеза комуналног предузећа
које  прикупља отпад.  Међутим,  у  ЈКП  "Дубоко" Ужице  је  уведена  обавеза  кварталног
испитивања састава примљеног помешаног и примарно селектованог комуналног отпада,
како би се заштитио рад и резултати рада на регионалној  санитарној  депонији. У току
2017.  године  рађено је  испитивање састава  отпада који  улази  у  центар за  селекцију у
складу са усвојеним упутством за одређивање морфологије отпада.  Узорци су узимани
квартално из отпада који је допреман из свих локалних самоуправа оснивача. 

У  наредним  табелама  дат је  збирни  приказ  састава  примљеног  помешаног
комуналног отпада (табела 7.) и збирни приказ састава примљеног примарно селектованог
комуналног отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице у 2017. години (табела 8.).  
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Опис Ужице Чачак Ивањица Пожега Лучани Ариље Чајетина Косјерић Укупно

Признато 1,151.70 1,985.54 43.40 0.00 652.74 24.28 308.24 26.74 0.64 4,193.28

Примљено 1,404.64 2,513.50 87.02 0.00 770.58 24.28 313.60 646.14 0.64 5,760.40

% Извршења 81.99 79.00 49.87 0.00 84.71 100.00 98.29 4.14 100.00 72.79

Бајина 
Башта



Табела 7. Морфологија помешаног комуналног отпада у 2017. години

Графички приказ морфологије помешаног комуналног отпада у 2017. години

Табела 8. Морфологија примарно селектованог комуналног отпада у 2017. години

Графички приказ морфологије примарно селектованог комуналног отпада у 2017.
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у килограмима

О пис Папир Тетрапак Алуминијум Гвожђе  Фолија ПЕТ Пластика С такло Гумa Текстил Биомаса О стало Узорак

Количина 606 29 30 46 231 102 130 208 55 237 1,428 842 3,944

% 15.37 0.74 0.76 1.17 5.86 2.59 3.30 5.27 1.39 6.01 36.21 21.35 100.00

ПЕТ 

3,866 338 118 390 1,691 1,013 1,462 1,194 297 760 1,437 1,016 13,582

% 28.46 2.49 0.87 2.87 12.45 7.46 10.76 8.79 2.19 5.60 10.58 7.48 100.00

у килограмима

О пис Папир Тетрапак Алуминијум Гвожђе  Фолија Пластика Стакло Гумa Текстил Биомаса О стало Узорак

Количина



На квалитет допремљеног отпада значајно утиче то што су контејнери у које се
одлаже отпад углавном отворени.  Тиме је  повећана количина влаге,  убрзана разградња
корисних  секундарних  сировина,  али  и  изгубљена  њихова  комерцијална  и  употребна
вредност. 

Радници центра за  селекцију су издвајали следеће секундарне сировине:  метале
(отпадно  гвожђе,  алуминијум,  месинг  и  сл.),  ПЕТ  амбалажу,  мешани  папир  и  картон,
пластичне фолије, тврду пластику, тетрапак, стакло, отпадне гуме. 

У  наредној  табели  9. дате  су  количине  издвојених  сировина  путем  секундарне
сепарације,  а  у  графичком  приказу  удео  издвојених  сировина  у  укупно  издвојеној
количини.

Табела 9. Количина издвојених сировина у 2017. години 

Графички приказ издвојених сировина у укупно издвојеној количини у 2017. години
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План 2017.
Индекс

5=4/3 6=4/2

1 2 3 4 5 6
Гвожђе 105.30 150.00 100.98 67.32 95.90
Алуминијум 11.71 18.00 14.10 78.33 120.41
ПЕТ 122.20 200.00 116.56 58.28 95.38
Гума 23.44 30.00 27.52 91.73 117.41
Стакло 125.98 150.00 87.22 58.15 69.23
Папир 757.66 1,000.00 631.87 63.19 83.40
Фолија 230.31 270.00 203.17 75.25 88.22
Пластика 23.51 50.00 8.87 17.74 37.73
Тетрапак 10.63 16.00 7.23 45.19 68.02
Електронски отпад 0.00 0.00 4.34 0.00 0.00
Лака фракција 3,559.04 5,000.00 4,899.26 97.99 137.66
Остало 0.05 3.00 0.00 0.00 0.00

Укупно 4,969.83 6,887.00 6,101.12 88.59 122.76

Врста селектованог 
отпада

Остварено 
2016.

Остварено 
2017.



У  центру  за  селекцију  у  2017.  години  је  издвојено  6.101.83  кг  рециклаблиних
сировина, а од почетка рада депоније 21.289.404 кг.

ЈКП "Дубоко" Ужице мора наставити активности на изградњи трансфер станица и
сабирних центара,  који  ће  служити као функционална замена ранијих сметлишта.  Ови
центри биће уређена места за претовар, али и рециклажна острва за одлагање примарно
селектованог отпада и посебних токова отпада.

У  табели  10.  дат  je  преглед  количина  третираног,  депонованог  и  селектованог
отпада у 2017. години.

Табела 10. Количина третираног, издвојеног и депонованог отпада у 2017. години 

Центар за селекцију у 2017. години је радио 290 дана. У току године је било у
просеку 23 извршилаца у центру за селекцију (пословођа, служба за одржавање, руковаоци
средствима унутрашњег транспорта, водећи радници, радници на селекцији, возач). Рад је
био организован у две смене, тако да се од понедељка до четвртка ради од 07,00 до 22,00
часова, а петком и суботом од 07,00 до 15,00 часова. Линија за селекцију отпада је у 2017.
години имала укупно ефективно радно време 1.706 h. Просечно ефективно радно време
линије је било 6 h по радном дану. Ванредни застоји линије за селекцију отпада су били
због нестанка електричне енергије,  замене оштећених делова,  заглављивања материјала
испод косог транспортера, испод ротационог сита, магнетних и немагнетних сепаратора и
испод излазне тешке фракције. Укупно време застоја је било 74 h, што је 4 % у односу на
укупно ефективно радно време линије.  У центру за селекцију се секундарна сепарација
врши уз помоћ 4 радне машине: два утоваривача (утоваривач VOLVO и мали утоваривач
BOB CAT) и два виљушкара (један са виљушкама и један са штипаљкама). У 2017. години
ове машине су одрадиле 3.254,20 радних сати и потрошиле 14.869 литара нафте. Просечна
потрошња радних машина ангажованих у центру за селекцију у 2017. години је била 4,57
литара по радном сату.

У центру за селекцију је у 2017. години издвојено око 10.000 бала и 32 контејнера
секундарних сировина. Тиме је сачувано око 12.500 m³  депонијског простора.

У 2017. години је настављен рад на пројектима (примарна селекција у основним и
средњим  школама  –  ИПА  фонд  и  донација  амбасаде  Јапана),  који  су  имали  за  циљ
проширивање примарне селекције у граду Ужицу. ЈКП "Дубоко" Ужице обезбеђује кесе и
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Месец Примљено Третирано
Депонован отпад 

Директно Укупно

Jануар 5,042.90 778.00 482.86 4,264.90 4,747.76 179.48 23.07 3.56

Фебруар 5,888.42 630.98 449.52 5,257.44 5,706.96 174.87 27.71 2.97

Март 6,982.14 818.96 437.18 6,163.18 6,600.36 315.76 38.56 4.52

Април 6,409.92 854.76 60.56 5,555.16 5,615.72 750.36 87.79 11.71
Мај 7,634.64 957.36 158.78 6,677.28 6,836.06 813.95 85.02 10.66

Јун 6,625.60 742.56 5,883.04 5,883.04 706.45 95.14 10.66

Јул 6,950.40 760.78 266.36 6,189.62 6,455.98 498.18 65.48 7.17

Август 7,694.96 971.96 537.30 6,723.00 7,260.30 450.12 46.31 5.85
Септембар 7,000.10 986.70 297.92 6,013.40 6,311.32 620.24 62.86 8.86

Октобар 7,739.60 1,027.40 321.45 6,712.20 7,033.65 533.27 51.90 6.89

Новембар 7,359.49 759.12 179.76 6,600.37 6,780.13 588.33 77.50 7.99
Децембар 6,409.76 788.90 335.56 5,620.86 5,956.42 470.12 59.59 7.33

Укупно 81,737.93 10,077.48 3,527.25 71,660.45 75,187.70 6,101.12 60.54 7.46

Селект. 
Сировине

% Селект/
Трет

% Селект/
ПримПосле 

селекције



редовно пражњење контејнера. Никако не треба занемаривати труд произвођача отпада у
школама  и  резултате  овог  пројекта,  али  чини  се  да  овом  пројекту  треба  додатна
иницијатива и ангажовање учесника, како би ефекти били значајнији.

Из ужичких  школа  је  допремљено  36.580 кг  суве  фракције  отпада,  а  из  других
градских зона 43.380 кг, превасходно картона и пластичне фолије.

2.3. Транспорт отпада

   Све  радне  машине  и  возила  су  сервисирани  према  упутствима  и  препорукама
произвођача  и  овлашћених  сервисера.  Део  одржавања  у  возном  парку  се  обавља  у
радионици предузећа, а део у овлашћеним сервисима. 

   Од  свих  машина  највише  радног  оптерећења  је  имао  компактор  (ангажован  на
разастирању и  сабијању отпада  на  телу депоније).  Без  обзира  на  радно  оптерећење и
одређене застоје због непланираних кварова, ефикасним реакцијама службе одржавања је
обезбеђен континуиран рад свих машина.

   Камион марке Мерцедес је константно ангажован у центру за селекцију и на телу
депоније, углавном на спуштању и подизању контејнера и њиховом истовару и од свих
возила  је  био  највише  радно  оптерећен.  Транспорт  отпада  је  функционисао  у  пуном
капацитету, без обзира на редовно сервисирање и одређене непланиране интервенције на
камионима и приколицама.

   Радне  машине  су  радиле  6.054,60  моточаса  и  потрошиле  75.439,72  литара
еуродизела,  што  је  просечно  12,46 литара/моточас. Камион  (марке  Мерцедес),  који  је
радио у кругу депоније у интерном транспорту, је прешао  14.285 км, потрошио  9.570,59
литара еуродизела, што је просечно 67 литара/100 км. 

Возила  у  екстерном  транспорту  су  прешла  401.480 км  и  потрошила  165.338,24
литара горива, што је просечно 41,18 литара/100 км.

 Табела 11. Преглед транспортних средстава, пређене километраже и потрошње
горива у 2017. години
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Врста возила

Шкода Октавија УЕ 089 ЈД 21,187 1,438.54 6.79

Шкода Фабија УЕ 089 ЈЦ 7,400 576.49 7.79

Дачија Докер УЕ 079 РН 10,483 956.48 9.12

Ивеко Стралис УЕ 049 ЈР 61,496 27,146.95 44.14

Ивеко Стралис УЕ 049 ЈС 72,526 32,564.35 44.90

Ивеко Стралис УЕ 049 МЦ 49,634 23,531.38 47.41

Ивеко Стралис УЕ 050 ДТ 68,038 30,265.80 44.48

Ивеко Стралис УЕ 050 ДС 52,525 24,060.52 45.81

Ивеко Стралис УЕ 050 ДШ 50,461 21,816.73 43.23

Ивеко Еурокарго УЕ 056 ЛА 5,282 2,018.00 38.21

ФАП 1318 УЕ 059 ДФ 2,448 863.00 35.25

Мерцедес 3236 УЕ 026 ЕТ 14,285 9,570.59 67.00

Укупно 415,765 174,809 42.05

Регистарски 
број

Пређени 
километри (km)

Потрошња 
горива (l)

Просечна 
потрошња  
(l/100 km)



2.4.  Депоновање отпада

Током 2017. године вршено је свакодневно допремање и одлагање отпада на тело
депоније. Ради скраћивања транспортних путева разастирања отпада, од места истовара до
места  уградње,  формиране  су  рампе  од  отпада  и  камено-земљаног  материјала,  са
саобраћајнице  изнад  платоа  IV  етаже.  Ове  рампе  су  сукцесивно  надограђиване  и
прилагођаване условима, као и одржаване током протеклог периода. За потребе извршења
грађевинских  радова  на  телу  депоније  путем  поступка  јавних  набавки  ангажоване  су
недостајуће  грађевинске  машине  са  послужиоцима.  Потребан  потрошни  материјал
набављен је по обављеном поступку јавних набавки. 

Преглед утрошених радних часова радних машина дат је у табели 12.

Табела 12. Преглед утрошених радних сати радних машина и возила на телу депоније
у 2017. години

За потребе обнављања транспортних путева и истоварних рампи на телу депоније
допремљено је 1.503,00 тоне камене јаловине и 1.198,00 тоне каменог тампона.

Депоновање отпада је вршено уз перманентно надзиђивање ивичног бедема, који је
током времена уређиван и планиран, тако да је формирана косина – облога депонованог
отпада. У току рада формирани су интерни транспортни путеви за допремање земљаног
материјала и каснију обраду облоге тела депоније. 

Раније  формиране  рампе  са  бивше  трасе  сервисног  пута,  а  изнад  IV етаже,  су
одржаване и надограђиване, тако да је током целе године ово била зона депоновања за
наше камионе.

У зони где је до сада извршено депоновање налази се двадесет два гасна бунара (од
Б1 до Б22), који су перманентно надзиђивани, због повећања нивоа депонованог отпада. У
току 2017. године уграђено је 44 метра бетонских цеви Ф800, претходно перфорираних, уз
уградњу перфорираних ПХД цеви Ф125. Гранулисани шљунак је уграђиван у гасне бунаре
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106.80 81.20 31.30 14.00 92.00

110.40 50.90 47.80 60.00 17.00

135.80 55.20 57.20 51.00 17.00

110.80 20.70 55.60 0.00 0.00

118.30 78.60 24.40 0.00 45.00

127.10 66.30 36.00 61.60 30.00

118.70 54.00 45.20 109.60 52.00

137.20 82.70 8.00 150.00 52.50

124.40 47.40 28.40 117.80 89.50

133.50 45.80 47.40 126.10 75.00

130.80 3.50 101.30 106.50 114.00

124.50 3.70 105.70 117.80 78.00

1,478.30 590.00 588.30 914.40 662.00

у радним сатима

Месец
Рад радних машина ЈКП "Дубоко" Ужице

Рад ангажованих радних 
машина и возила

Компактор 
(МЧ)

Булдозер (МЧ) 
Комбинована 
машина (МЧ)

Багер (МЧ)
Камион кипер 

(сати рада)

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новебар

Децембар

Укупно



багером,  обзиром  на  расквашеност  депонованог  отпада  и  немогућност  приступа
трактором.  Укупно  је  утрошено  око  50  m³  гранулисаног  шљунка.  У  сарадњи  са
електромонтерском  фирмом  прилагођен  је  положај  намонтираних  стубова,  камере  и
рефлектора за осветљавање зоне рада на депоновању, у ноћним условима.

Контролно  геодетско  снимање  нивоа  депонованог  отпада  на  телу  депоније,  са
обрачуном количина по профилима извршено је 06.09.2017. године. Утврђена ангажована
кубатура  тела  депоније  је  била  342.723  m³.  Анализом  вршеног  мерења  допремљеног
отпада на  депоновање,  допремљене  земље и резултата  добијених геодетским снимком,
утврђена је просечна запреминска маса 1,366 t/m³, са око 13,8% учешћа камено-земљаног
материјала у кубатури.

У табели 13. дат је преглед допремљених количина отпада и земље за прекривање
на тело депоније у 2017. години.

Табела 13. Преглед рада на телу депоније у току 2017. године

Средња  густина  несабијеног  комуналног  отпада,  која  је  коришћена  за  обрачун
података у претходној табели, је 262 kg/ m³ . Овај податак је преузет из Главног пројекта за
Регионалну санитарну депонију Дубоко, који је урадио М.П. Хемко Београд.

У табели 14. дат је преглед допремљених количина отпада и земље за прекривање
на тело депоније од почетка рада 01.10.2011. године.
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Месец

Јануар 4,747.76 18,121.22 4,747.76 74.00

Фебруар 5,706.96 21,782.29 5,706.96 771.84

Март 6,600.36 25,192.21 6,600.36 686.00

Април 5,615.72 21,434.05 5,615.72 0.00

Мај 6,836.06 26,091.83 6,836.06 764.00

Јун 5,883.04 22,454.35 5,883.04 740.00

Јул 6,455.98 24,641.15 6,455.98 1,232.00

Август 7,260.30 27,711.07 7,260.30 1,078.00

Септембар 6,311.32 24,089.01 6,311.32 1,645.00

Октобар 7,033.65 26,845.99 7,033.65 1,064.00

Новебар 6,780.13 25,878.36 6,780.13 1,785.00

Децембар 5,956.42 22,734.43 5,956.42 1,372.00

Укупно 75,187.70 286,975.96 75,187.70 11,211.84

Количина 
допремљеног 

отпада (t)

Количина 
допремљеног 
отпада (m³)

Количина 
збијеног отпада 

(m³)

Количина земље 
за прекривање 

(m³)



Табела 14. Преглед рада на телу депоније од почетка рада до 31.12.2017. године

Током године било је застоја и кварова на радним машинама, и то: компактор је био
ван функције 3 дана, комбинована машина 81, а булдозер 71 дан.

Атмосферски утицаји и ветар је одвојио од подлоге и уништио комплетну слободну
површину облоге дренажне 3D мреже косине IV етаже, као и облогу од геотекстила.

За потребе кретања радних машина гусеничара и активности на депоновању на IV
етажу вршено је одржавање транспортног пута са источне стране тела депоније, у оквиру
наше парцеле. Уз овај пут у месецу децембру 2016. године започета је израда ограде у
дужини од око 150 метара. Наведени радови су завршени почетком 2017. године, када су то
дозволиле временске прилике.

2.5. Одржавање

Служба одржавања обавља послове у оквиру целог комплекса депоније: резервоар
за воду, канализациона мрежа, електричне инсталације, систем за пречишћавање отпадних
вода, сервисирање управне зграде, техничког центра, возног парка и центра за селекцију, а
у циљу обезбеђивања континуираног процеса производње у центру за селекцију и на телу
депоније. У току године служба одржавања, поред превентивног одржавања, радила је и на
пословима корективног одржавања.

Линија за селекцију је у 2017. години имала значајно мање време застоја него у
претходним годинама. Служба одржавања има 6 година искуства на одржавању машина и
транспортера  у  центру  за  селекцију,  а  набавке  резервних  делова,  материјала  и  услуга
захваљујући  доброј  комуникацији  са  добављачима  и  извршиоцима  услуга  се  одвијају
несметано. Захваљујући служби одржавања, производња у центру за селекцију није имала
проблема да оствари усвојене планове рада. 

Интервенције на отварачу кеса (зупчаници редуктора, кућиште са лежајем, секачи,
транспортна  трака),  ротационом  ситу  (чекрци  за  подизање  врата  сита),  на  магнетном
сепаратору (затезни  погонски  ваљак,  лежајеви,  транспортна  трака),  преси  за  балирање
(ролери, лежајеви, носачи игала, сензор температуре уља, кочница мотора, ланац вођице
мотора), тракастим транспортерима (замена потпорних ваљака, замена лопатица на траци,
замена лежаја  погонске  осовине,  замена  старт-стоп тастера,  постављање лимова  испод
транспортера, лепљење траке) су одрађене ефикасно. Вршене су учесталије контроле рада
линије и утрошено је доста времена за чишћење, како би се сачувала опрема у центру за
селекцију и како би се обезбедио континуиран рад линије за селекцију.

Поред послова у центру за селекцију, обављано је одржавање система електричне
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Година

2011. 3,566.68 13,613.28 3,566.68 394.00

2012. 34,133.02 130,278.70 34,133.02 4,024.00

2013. 65,955.55 251,738.21 65,955.55 11,355.00

2014. 74,228.87 283,316.30 74,228.87 7,900.00

2015. 72,051.49 275,081.26 72,051.49 9,306.50

2016. 77,930.50 297,444.66 77,930.50 11,327.88

2017. 75,187.70 286,798.17 75,187.70 11,211.84

Укупно 403,053.81 1,538,270.58 403,053.81 55,519.22

Количина 
допремљеног 

отпада (t)

Количина 
допремљеног 
отпада (m³)

Количина 
збијеног отпада 

(m³)

Количина земље 
за прекривање 

(m³)



енергије,  водоводних  и  канализационих  система,  одржавање хидрантске  мреже у  свим
организационим  јединицама.  Такође,  обезбеђен  је  континуиран  рад  постројења  за
пречишћавање отпадних вода.

При  овим  пословима  стекло  се  одређено  искуство  које  ће  се  примењивати  у
наредном периоду одржавања.

2.6. Eколошки мониторинг, управљање отпадом и дезинфекција, дезинсекција
и дератизација

2.6.1. Праћење стања животне средине на регионалној депонији 

Мониторинг стања животне средине на депонији "Дубоко" Ужице врши се за сваки
параметар животне средине посебно, уз поштовање одговарајуће законске регулативе која
се  односи на  поступке  узорковања  и  мониторинга,  локације  места  за  узорковање,
учесталост узорковања, временску дужину узорковања и трајање мониторинга. 

Мониторинг рада депоније, у складу са Уредбом о одлагању отпада на депоније,
обавља се у:

1.  депонијској  лабораторији,  свакодневно  (процедна  вода)  или  периодично
(подземна и површинска вода);

2. у  акредитованој лабораторији у одређеним временским размацима прописаним
горе наведеном уредбом, или учесталије, ако подаци у депонијској лабораторији покажу да
је дошло до било какве акцидентне ситуације или одступања од нултог стања одређених
параметара.  Сви  подаци  добијени  мониторингом  достављају  се  Агенцији  за  заштити
животне средине и Министарству заштите животне средине. 

2.6.2. Мониторинг параметара животне средине у 2017. години

На  регионалној  санитарној  депонији  "Дубоко" Ужице  се  у  2017.  години  вршио
мониторинг следећих параметара животне средине:

1) Мониторинг метеоролошких параметара

Свакодневно се преузимају метеоролошки параметри (количина падавина, брзина
и смер ваздушних струјања,  ваздушни притисак, УВ индекс и атмосферска влажност) из
метеоролошке станице Пожега. Температура се мери на локацији депоније.

2) Мониторинг површинских вода

Акредитована  лабораторија,  "Институт  Ватрогас"  д.о.о.  Нови  Сад,  је  у  2017.
години  вршила мониторинг квалитета површинских вода у складу са Законом о водама,
Уредбом о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинскими  подземним
водама и седмиенту и роковима за њихово достизање, Правилником о опасним материјама
у водама  и Уредбом о граничним вредностима припритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.

На захтев ЈКП "Дубоко" Ужице, акредитована лабораторија је, уместо квартално,
како налаже Уредба о одлагању отпада на депоније, узорковала воду 8 пута у току године.
На основу добијених резултата констатовано је да већина параметара не прелази граничне
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вредности, изузев за поједине параметре који повремено одступају, на оба мерна места,
узводно и низводно, тако да се може закључити да рад на депонији не утиче на квалитет
воде Турског потока.  

Графички приказ квалитета узорковане воде из Турског потока 
преко биолошке потрошње кисеоника

На основу приказаног графика се види да се концентрација биолошке потрошње
кисеоника  узетих  узорака  узводно  и  низводно  незнатно  разликују  или  се  уопште  не
разликују.

3) Мониторинг подземних вода

Акредитована  лабораторија  "Институт  Ватрогас"  д.о.о.  Нови Сад  је  два  пута  у
2017. године вршила испитивање квалитета подземних вода из три пијезометра на основу
Уредбе  о  програму  системског  праћења  квалитета  земљишта,  индикаторима  за  оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма.

На основу добијених резултата може се закључити следеће: 
 Измерене  вредности  концентрација  испитиваних  параметара  не  прелазе

ремедијациону  вредност  концентрација  опасних  и  штетних  материја  и
вредности коју могу указати на значајну контаминацију подземних вода, 

 Са физичко-хемијског аспекта испитивани узорци имају мешовит одличан до
добар еколишки статус,  

 Са микробилошког аспекта  испуњава  услове прописане у члану 3 тачка 1
Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Констатовано је да основне функције подземне воде и дубљих слојева земљишта
нису озбиљно нарушене, и да не захтевају ремедијационе, санационе и остале мере везане
за стање депонијског дна. 
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4) Мониторинг отпадних вода

Акредитована  лабораторија  "Институт  Ватрогас"  д.о.о.  Нови  Сад  квартално  је
узорковала и испитивала отпадне воде из таложне лагуне, постројења за пречишћавање
отпадних вода на основу Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање.  Радом постројења за биолошко пречишћавање отпадних
вода (сабирни шахт, аерациона и таложна лагуна)  потребно је да се обезбеди квалитет
отпадне  воде,  који  према  параметрима  узорковања,  задовољава  услове  за  одвожење
цистернама у одвод градске канализације предвиђен за комуналну отпадну воду. 

Анализирани параметри отпадне воде су показали да се биолошко пречишћавање
отпадних вода у постројењу ЈКП "Дубоко" Ужице обавља успешно и ефикасно. 

У 2017. години ЈКП "Дубоко" Ужице је одвозило отпадну воду из таложне лагуне у
складу са уговором који је потписан са ЈКП "Наш дом" Пожега и предузећем "Premi trade"
d.o.o. Beograd. Укупно је отпремљено 2.325 тона биолошки пречишћене отпадне воде.

5) Мониторинг емисије гасова из биотрнова

Испитивање  емисије  гасова  из  биотрнова  подразумева  испитивање температуре,
састава, протока и количине гасова која се емитује (CH4, O2, CO2, H2S) у складу са Уредбом
о одлагању отпада на депоније.

Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је једном месечно
испитивала емисију гасова из биотрнова у 2017. години. Укупно је испитивано175 узорака.

На наредном графичком приказу види се да је концентрација метана (Биотрн 7)
током 2017. године изнад 500 000 mg/m3, што представља значајан енергетски потенцијал.

Графички приказ концентрације метана (Биотрн 7) током 2017. године

Узорковање депонијског гаса није једноставно, јер је депонијски гас променљивог
карактера и његов састав може да варира у зависности од сезоне, температуре ваздуха,
количине падавина, степена компактности отпада итд. Због тога и концентрације чинилаца
депонијског гаса нису и неће увек бити исте. Такође и ниво процедних вода у биотрновима
није исти током године и битно утиче на дубину узорковања и униформност узорковања.
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У циљу решавања збрињавања депонијског гаса Иновациони центар Технолошко –
металуршког факултета Београд је, на захтев ЈКП "Дубоко" Ужице, израдио студију Идејно
концептуално  решење  искоришћења  потенцијала  депонијског  гаса на  основу резултата
испитивања узорака депонијског гаса од акредитованих лабораторија. Студија предвиђа да
ће максимум стварања депонијског гаса на депонији Дубоко бити 2021. године, када би по
свим критеријумима требало почети са искоришћењем потенцијала депонијског гаса. ЈКП
"Дубоко" Ужице има обавезу као оператер да депонијски гас прикупи, третира и користи
за  добијање  енергије.  Уколико  прикупљени  депонијски  гас  не  може  да  се  користи  за
добијање енергије,  обавеза  оператера  је  да  се  прикупљени депонијски  гас  сагорева.  У
2017.  години  је  фирма  "Montex  Plast"  д.o.o.  Земун  је  израдила  пројекат  Технолошко-
машински пројекат бакље за спаљивање депонијског гаса. Реализација овог пројекта се
предвиђа током 2018. године.

Стручне  институције  (пројектанти,  будући  инвеститори)  које  се  баве  овом
проблематиком ће, након праћења резултата узорковања и испитивања састава и количине
депонијског  гаса,  предложити  да  ли  треба  улазити  у  процедуру  и  изналажење
инвестиционих  средстава  за  изградњу постројења  за  искоришћење  депонијског  гаса  у
топлотну или електричну енергију. 

6) Мониторинг емисије загађујућих материја у ваздух из котларнице

На  основу  Уредбе  о  мерењима  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  из
стационарних извора загађивања и Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих
материја  у  ваздух  из  постројења  за  сагоревање,  акредитована  установа  "Институт
Ватрогас" д.о.о. Нови Сад је мерила емисију загађујућих материја из котларнице два пута
(март и новембар) у 2017. години. 

Мерењем  емисије  загађујућих  материја  утврђено  је  да  измерена  концентрација
угљен-моноксида и одређено затамњење димних гасова  не прелазе граничне вредности  и
констатовано  је  да  је  стационарни  извор  загађивања  ваздуха  усклађен  са  захтевима
прописаним Уредбом.

7) Мониторинг земљишта

Акредитована  лабораторија  "Институт  Ватрогас"  д.о.о.  Нови  Сад  је  вршила
узорковање земљишта  у  складу са  Уредбом о  програму системског  праћења квалитета
земљишта,  индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за
израду ремедијационих програма. 

Закључак  је  да  сви  оцењени  параметри  у  испитиваним  узорцима  су  испод
коригованих ремедијационих  вредности  опасних  и  штетних  материја,  односно  испод
вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене
по основу хемијског загађења. Констатовано је да основне функције површинских слојева
земљишта нису озбиљно нарушене и да не захтевају ремедијационе, санационе и остале
мере.

8) Мониторинг буке

Мерење буке на локацији ЈКП "Дубоко" Ужице је извршено у складу са Законом о
заштити од буке у животној средини, Правилником о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке, Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама  за  оцењивање  индикатора  буке,  узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у
животној средини и Правилником и методологији за одређивање акустичних зона. 
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Акредитована лабораторија "Институт Ватрогас" д.о.о.  Нови Сад је у јуну 2017.
године  мерила  ниво  буке  на  2  локације:  кућа  која  се  налази  у  непосредној  близини
северозападно од депоније и на улазу у комплекс.

Након извршеног мерења закључено је да у обе мерне тачке, при раду дефинисаних
извора буке, ниво буке не прелази граничну вредност буке у животној средини.

9) Мониторинг амбијенталног ваздуха

ЈКП "Дубоко" Ужице је преко овлашћене институције ("Институт Ватрогас" д.о.о.
Нови  Сад)  мерило ниво  загађујућих  материја  у  ваздух  (амбијентални  ваздух)  преко
амонијака и водоник сулфида на два мерна места, у трајању од тридесет дана, а у складу
са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. 

Мерно  место  1  је  било  лоцирано  испред  куће,  која  се  налази  300  метара
североисточно од депоније, а мерно место 2 је било лоцирано поред резервоара код водне
станице, око 300 м северозападно од депоније. 

Резултати испитивања су показали да су измерене концентрације водоник-сулфида
и амонијака на мерним местима 1 и 2 у складу са прописаним максимално дозвољеним
концентрацијама за водоник-сулфид и амонијак према наведеној Уредби.

На приказаном графику се види да концентрација амонијака не прелази граничне
вредности (100 μg/m³) у периоду мерења од месец дана.

Графички приказ концентрације амонијака мерене у јуну 2017. године

2.6.3. Мониторинг у депонијској лабораторији у 2017. години

У складу са обавезама из Уредбе о одлагању отпада на депоније, свакодневно се
контролисао квалитет процедне и пречишћене воде на депонији, а на сваких 15 дана се
контролисао квалитет површинских и подземних вода. 
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Параметри  испитивања:  температура,  pH,  потрошња  калијум-перманганата  и
биолошка потрошња кисеоника.

У депонијској лабораторији је урађено 800 анализа воде:
 подземне воде (три пијезометра) – 72;
 површинске воде (Турски поток, узводно и низводно) – 54;
 процедне воде (сабирни шахт) – 11;
 отпадне воде (аерациона и таложна лагуна) – 624 и
 додатне анализе – 39.

Резултати испитивања не одступају од резултата акредитованих установа, које су
узорковање радиле квартално.

Графички приказ квалитета подземне воде 
мереног преко биолошке потрошње кисеоника

На графику су приказане вредности биолошке потрошње кисеоника за пијезометар
1, који је удаљен од тела депоније и пијезометар 2 који се налази испод тела депоније.
Приказани резултати показују да су вредности БПК5 за оба пијезометра приближне, што
показује  да  депонија  није  нарушила  квалитет  подземне  воде.  Вредности  БПК5 за  оба
пијезометра су у оквиру граничних вредности за I класу воде (БПК5 до 2 mg/l). 

2.6.4. Мере за смањење штетних утицаја депоније на животну средину

У складу са обавезом да оператер мора применити додатне мере за спречавање,
смањење  и  отклањање  штетних  утицаја  на  животну  средину,  а  у  циљу  смањења
концентрације амонијака и ширења непријатних мириса по околини предузете су техничко
–  технолошке  мере  и  извршена  набавка  дезинфекционог  средства  за  примену на  телу
депоније  и  бактеријско  –  ензимског  једињења,  које  омогућава  веома брзу разградњу и
ферментацију органске материје  за примену у септичкој  јами и аерационој  и таложној
лагуни постројења за пречишћавање отпадних вода.

У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана концентрација прашине,
тело депоније се редовно орошава водом, рециркулацијом отпадних вода и прскањем из
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тракторске  прскалице. Редовно се одржава и обнавља заштитни вегетациони појас, који
предстаља додатну брану распростирању мириса.

Око  депоније  је  постављена  жичана  ограда.  Редовно  се  ограда  чисти  од  лаких
фракција  отпада  (папир,  пластичне  фолије),  јер  на  подручју  депоније  има  доста
ветровитих  дана.  У  складу  са  интегралном  дозволом  и  прописаним  процедурама
контролише  се  отпад  који  је  намењен  одлагању.  Осим  комуналних  предузећа  која
прикупљају  комунални отпад,  друга  правна  и  физичка  лица  могу да  одложе отпад  на
регионалној  депонији  само  уколико  доставе  извештај  о  испитивању отпада  намењеног
одлагању од акредитоване установе, у коме је дефинисано да отпад није опасан, и уколико
прихвате економску понуду за услугу безбедног одлагања. 

2.6.5.  Вршење  дезинфекције,  дезинсекције  и  дератизације  на  комплексу
депоније 

Током 2017. године ЈКП  "Дубоко" Ужице је вршило контролу узрочника заразе у
складу са  Уредбом о одлагању отпада на депоније.  Ангажована је овлашћена установа
Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију "Висан" Земун да врши: 

 дезинфекцију постројења за секундарну селекцију и пресе на Трансфер станици у
Чачку, 

 дезинсекцију  постројења  за  секундарну  селекцију,  административне  зграде,
техничког центра, радних машина и контејнера са канцеларијама у Чачку, 

 дератизацију  манипулативно  –  опслужног  платоа,  тела  депоније,  постројења  за
секундрану селекцију и платоа трансфер станице у Чачку.
Дезинфекција центра за селекцију је рађена 14 пута, а пресе на трансфер станици у

Чачку 2  пута.  Дезинсекција  центра  за  селекцију  вршена  је  11  пута,  управне  зграде  и
техничког центра  по 9 пута, радних машина 5 пута, а контејнера са канцеларијама у Чачку
2 пута.  Дератизација  центра за  селекцију  вршена  је  5  пута,  манипулативно-опслужног
платоа 4 пута, а тела депоније и платоа трансфер станице у Чачку по 2 пута.

2.6.6. Управљање отпадом

Законска обавеза оператера на депонији је да води дневну и годишњу евиденцију о
отпаду и доставља прописане обрасце Агенцији за заштиту животне средине. У складу са
Законом о управљању отпадом, свако кретање отпада мора да прати Документ о кретању
отпада. 

ЈКП  "Дубоко" Ужице је свакодневно водило прописану евиденцију о отпаду и у
законском  року  доставило  Агенцији  за  заштиту  животне  средине  обрасце  за  потребе
Националног регистра извора загађивања. 

Сваку испоруку одређене врсте отпада намењену рециклажи пратио је Документ о
кретању отпада, који се достављао Агенцији за заштиту животне средине.

3. ИЗВЕШТАЈ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Дана 12.08.2015. године ступио је на снагу Закон о изменама и допунама Закона о
јавним набавкама (Сл.гласник РС,  бр.  68/2015)  и  у  складу са  тим Законом,  Законом о
буџету Републике Србије за 2017. годину, усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко"
Ужице  за  2017.  годину  и  Планом  набавки  ЈКП  "Дубоко" Ужице  за  2017.  годину,
реализовало јавне набавке по различитим поступцима.
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Извештај  о  спроведеним јавним набавкама  приказан  је  по  врстама  спроведених
поступака. 

   
           3.1. Јавне набавке велике вредности 

Набавка  велике  вредности  је  набавка  чија  је  процењена  вредност  на  годишњем
нивоу  већа  од  вредности  одређене  у  Закону  о  буџету  Републике  Србије.  Та  вредност
износи  5.000.000 динара. Спроведене су следеће набавке велике вредности:

 Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину                                                                                             31

1 ЈНВВ 01/2017

2 ЈНВВ 02/2017

3 ЈНВВ 04/2017

4 ЈНВВ 05/2017

5 ЈНВВ 06/2017

Табела 15. Реализоване јавне набавке велике вредности у 2017. години

Р.б. Број набавке Предмет јавне набавке

Набавка горива

Израда пројекта раздвајања и одвођења атмосферских вода са  манипулативно 
опслужног платоа и интерне саобраћајнице и система за препумпавање воде из 
таложне лагуне и орошавање тела депоније. 

Коришћење грађевинских машина на Телу депоније:

Партија 1: камион кипер

Партија 2: багер гусеничар

Резервни делови за возни парк у више партија:

Партија 1:  Резeрвни делови камион Mercedes                             
Партија 2: Резервни делови камиони Iveco                           
Партија 3: Резервни делови камион ФАП                                     

Партија 4: Резервни делови путнички аутомoбили                     
Партија 5: Резервни делови утоваривач  VOLVO                        
Партија 6: Резервни делови трактор Белорус                             

Партија 7: Резервни делови механичка лопата BOB CAT        

Партија 8: Резeрвни делови виљушкари CESAB DRAGO         

Партија 9: Резервни делови приколице камионске                   

Партија 10: Резервни делови приколица тракторска                

Партија 11: Резервни делови компактор BOMAG                     
Партија 12: Резервни делови булдозер  SHANTUI SD13            

Партија 13: Резервни делови комбинована грађевинска машина JCB

Партија 14: Хидраулични разводници, вентили, пумпе,  клипови, филтери

Партија 15: Акумулатори

Oдржавање основних средстава депоновања и транспорта у 9 партија:       

Партија 2: Сервис камиона Iveko                                  

Партија 4: Сервис путничког аутомобила Дачија                       

Партија 5: Сервис компактор                                            

Партија 6: Сервис комбинована грађевинска машина  

Партија 7: Сервис булдозера                                              

Партија 8: Сервис приколица камионских                       

Партија 9: Услуга сервисирања хидраулике



           3.2. Јавне набавке мале вредности 

          Набавка мале вредности је набавка чија је процењена вредност на годишњем нивоу
нижа од вредности одређене у Закону којим се уређује годишњи буџет Републике Србије.
Oд 12.08.2015. године, границе за јавну набавку мале вредности су од 500.000 до 5.000.000
динара. У 2017. години спроведене су следеће јавне набавке мале вредности.
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1 ЈНМВ 01/2017

2 ЈНМВ 02/2017

3 ЈНМВ 03/2017

4 ЈНМВ 04/2017

5 ЈНМВ 05/2017

6  ЈНМВ 06/2017

7  ЈНМВ 07/2017

8 ЈНМВ 08/2017

9 ЈНМВ 09/2017

10 ЈНМВ10/2017

11 ЈНМВ 11/2017

12 ЈНМВ 12/2017

13 ЈНМВ 13/2017

14 ЈНМВ 14/2017

15 ЈНМВ 15/2017

16 ЈНМВ 17/2017

17 ЈНМВ 18/2017

18 ЈНМВ 19/2017

Табела 16. Реализоване јавне набавке мале вредности у 2017. години

Р.б. Број набавке Предмет јавне набавке

Превоз запослених

Средства за хигијену

Набавка уља, мазива, антифризa и ауто козметикe

Електерична енергија

Жица за балирање

Мониторинг

Партија 1: Mониторинг површинских, подземних, отпадних  вода, мониторинг емисије 
гасова из котларнице, квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг земљишта, буке на 
годишњем нивоу и израда годишњег извештаја о стању животне средине на депонији. 

Партија 2: Мониторинг емисије депонијских гасова из биотрнова. 

Сервисирање опреме у ЦС

Партија 1: Сервисирање електромотора                                                                 
Потрошни материјал – депоновање

Партија 1: Камени материјал-тампон-0-63 mm:         

Партија 2: Каменo - земљани материјал јаловина    

Партија 3: Гранулисани шљунак  

Koнтролнa мерења инклинометара

Услуге физичко техничке заштите
Пражњење септичке јаме, сабирног шахта, сепаратора  масти и уља, контрола и 
чишћење канала и испирање:
Партија 1: Пражњење септичке јаме и сабирног шахта 

Партија 2: Пражњење и чишћење сепаратора масти и уља.

Набавка личних заштитних средстава

Гумене траке за транспортере 

Вулканизирање трака и монтажа гумених транспортера 

Услуге обавезне ревизије финансијских извештаја за ЈКП "Дубоко"Ужице за 2017. 

Набавка  потрошног материјала у центру за селекцију 

Одржавање електро мреже

Резервни делови у центру за селекцију у 5  партија:

Партија 1 - Ваљци

Партија 2 – Резервни делови за рото сито КОМPТЕСН



 3.3. Набавке на које се Закон не примењује 

   Набавке на које се  Закон не примењује су набавке чија је процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од вредности  одређене Законом о  буџету Републике Србије.  Та
вредност се одређује сваке године и за 2017. годину била је испод 500.000 динара. У циљу
обезбеђивања конкуренције, у поступку набавки на које се Закон не примењује позив се
упућује на адресе најмање три лица која обављају делатност која је предмет набавке и која
су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку,  а  када год је могуће и на
адресе већег броја лица, с тим што је за набавке у вредности од 50.000 до 500.000 динара
обавезно  закључивање  уговора  са  добављачима  (Одлука  Управног  одбора  број  79/6  од
17.04.2014. године).

4. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ 

ИСО  9001  је  међународни  стандард  који  садржи  захтеве  за  систем  управљања
квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила
своје пословање са међународно признатим нормама.

Систем квалитета је управљачки систем којим се доводи до остварења постављених
циљева  у  погледу  квалитета  пословања  и  пружања  услуга.  Овај  систем  чине
организациона  структура,  одговорност  субјеката  у  организацији,  процеси  и  ресурси
потребни за управљање системом.

Водећи  се  својом  мисијом  и  визијом  ЈКП  "Дубоко"  Ужице  је  у  2017.  години
покренуло поступак увођења Систем менаџмента квалитетом ИСО 9001.

Систем  менаџмента  квалитетом  усвојен  је  и  биће  имплементиран  у  односу  на
реалне  процесе  и  процедуре,  односно  организациони  и  технолошки  развој  који  је
предузеће достигло.

Руководство  ЈКП "Дубоко"  Ужице  своју обавезу за  успостављање,  одржавање и
стално унапређење Система менаџмента квалитетом спроводиће кроз:
- јасно утврђену политику квалитета и стратешке и оперативне циљеве,
- дефинисане процесе руковођења, основне процесе и процесе подршке,
- дефинисане мерљиве циљеве у процесима,
- стално и периодично преиспитивање Система менаџмента квалитетом,
-  обезбеђење  неопходних  ресурса  за  успешно  одвијање  процеса  у  шта  спадају
компетенције запослених и адекватна опрема и услови за рад,
- опредељење ка задовољству корисника.

Запослени и  руководство  ЈКП "Дубоко"  Ужице  су  у  обавези  да  се  придржавају
прописаних стандарда у свом свакодневном пословању.

Према одредбама Закона о буџетском систему, управљање ризицима подразумева
процес  утврђивања,  процењивања  и  праћења  ризика  као  и  предузимања  потребних
активности  за  смањења  ризика.  У  циљу  реализације  наведених  активности,  донета  је
Стратегија управљања ризицима у ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017 – 2018 године. 

Управљање  ризицима  није  само  законска  обавеза,  већ  се  може  користити  за
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Р.б. Број набавке Предмет јавне набавке

19 ЈНМВ 20/2017

20 ЈНМВ 21/2017 Набавка сепаратора за уље 

21 ЈНМВ 22/2017 Набавка гума за возни парк

22 ЈНМВ 24/2017 Услуге осигурања за 2018. годину

Набавка аброл контејнера са отвореним кровом од 30 м³



усмеравање  расположивих  ресурса  према  кључним  подручјима  пословања  и  са  њима
повезаним циљевима. 

Финансијско управљање и контрола подразумева целокупан систем финансијских и
других  контрола,  укључујући  и  структуру  организације,  методе,  процедуре  и  интерну
ревизију које успоставља руководство организације. Она пружа подршку у остваривању
корпоративних  циљева  тако  што  помаже  у  вођењу  послова  организације  на  исправан,
економичан, ефикасан и ефективан начин.

III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ

Финансијски извештај ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину састављен је у складу
са важећим прописима и општим актима ЈКП "Дубоко" Ужице.

1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

  Табела 17. Преглед плана и остварења прихода за 2017. годину

у динарима

            У Билансу успеха за 2017. годину исказан је укупан приход у износу од 209.839.021
динара.

У оквиру пословних прихода у износу од 154.110.518 динара исказани су:
- приходи од депоновања у износу од 137.552.709 динара,
- приходи по основу продаје селектованог отпада у износу од 14.555.169 динара,
- приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом у износу од 2.002.640 динара.

У оквиру осталих пословних прихода у износу од 21.291.511 динара исказани су:
- приходи по основу уплата оснивача у износу од 1.637.583 динара, 
-  приходи од Националне  службе за запошљавање у износу од 1.355.575 динара који се
односе на ангажовање запослених по основу конкурса за јавне радове,
- остали пословни приходи у износу од 18.298.353 динара који се састоје од прихода по
основу обрачуна амортизације сталних средстава финансираних из средстава донације у
износу  од  17.883.419  динара  и  прихода  од  услуге  сортирања  и  балирања  амбалажног
отпада у износу од 414.934 динара.
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Р.б. Приход Индекс

1 2 3 4 5 5/4 5/3

1. Пословни приходи 178,851,652 178,090,378 154,110,518 87 86

1.1 Приходи од депоновања 161,845,123 152,908,378 137,552,709 90 85

1.2 Приходи од продаје селектованог отпада 13,934,311 20,420,000 14,555,169 71 104

1.3 Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом 3,072,218 4,762,000 2,002,640 42 65

2. О стали пословни приходи 153,581,381 81,233,937 21,291,511 26 14

2.1 Приходи од оснивача 133,930,006 53,166,726 1,637,583 3 1

2.2 Приходи од националне службе за запошљавање 2,657,262 8,974,646 1,355,575 15 51

2.3 Остали пословни приходи 16,994,113 19,092,565 18,298,353 96 108

3. Финансијски приходи 1,036,427 1,000,000 609,449 61 59

4. О стали приходи 42,794,659 49,220,000 34,500,401 70 81

5. Смањење вредности залиха -143,230 0 -672,858 0 470

УКУПНО 376,120,889 309,544,315 209,839,021 68 56

Остварено 
2016.

Планирано 
2017.

Остварено 
2017.



Финансијски приходи исказани у износу од 609.449 динара састоје се од прихода по
основу камата у износу од 207.297 динара, прихода од наплаћених утужених потраживања
у износу од 208.780 динара и прихода по основу позитивних курсних разлика у износу од
193.372 динара.

Остали приходи исказани у износу од  34.500.401 динара састоје се од:
-  прихода  од  усклађивања  вредности  потраживања  од  купаца  у  износу  од  33.870.840
динара и односе се на потраживања која су у претходној години књижена на терет расхода
периода (исправка вредности потраживања ненаплаћених преко 60 дана), а наплаћена су у
2017. години, 
- прихода од наплате штете од осигуравајућег друштва у износу од 247.563 динара,
- осталих непоменутих прихода у износу од 381.998 динара.

Обрачуном  у  погонском  књиговодству  и  упоређивањем  са  стањем  готових
производа на дан 31.12.2017. године у односу на 31.12.2016. године утврђено је смањење
вредности залиха готових производа. Рачуноводствена правила налажу умањење прихода
по овом основу у износу од 672.858 динара.

 Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину                                                                                             35



2. СТРУКТУРА РАСХОДА

Табела 18. Структура расхода по наменама за 2017. годину

у динарима
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Р.б. Конто Врсте  расхода План 2017.
Индекси

6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

I ПО С ЛО ВНИ РАСХО ДИ 212,449,991 290,951,653 219,989,030 76 104

1 51 Трошкови материјала 41,953,560 71,290,119 47,544,394 67 113

1

5120 Материјал за одржавање основних средстава 4,192,166 7,881,000 3,079,208 39 73

5121 Т рошкови резервних делова 89,866 4,673,000 259,631 6 289

51260 Утрожене ауто гуме 1,653,635 4,968,000 2,027,678 41 123

5127 Т рошкови ситног инвентара 300,468 1,929,150 519,530 27 173

5128 Т рошкови канцеларијског материјала 187,364 321,890 265,247 82 142

51280 Т рошкови осталог материјала 4,716,526 12,672,079 5,431,488 43 115

5130 Т рошкови горива и мазива 27,842,739 34,045,000 31,969,309 94 115

5132 Т рошкови огревног материјала 202,723 300,000 198,852 66 98

5131 Т рошкови електричне енергије 2,768,073 4,500,000 3,793,451 84 137

2 52 Трошкови зарада 75,654,184 91,272,507 81,769,316 90 108

2

5200 Т рошкови бруто зарада 54,292,746 61,144,851 58,130,103 95 107

5210 Т рошкови доприноса на терет послодавца 9,929,724 11,330,141 10,632,997 94 107

5220 Т рошкови накнада по уговору о делу 0 0 0 0 0

5240 2,174,875 7,241,516 1,155,914 16 53

5260 Т рошкови накнада члановима УО и НО 1,104,770 1,476,000 1,130,187 77 102

52900 Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда 0 35,000 34,094 97 0

52909 Срества по основу привременом смањења зарада 4,665,887 4,014,556 5,312,410 132 114

52901 Т рошкови отпремнине 0 0 0 0 0

52904 Т рошкови помоћи запосленима 8,000 1,861,029 1,494,985 80 18,687

52910 Т рошкови накнаде превоза на посао и са посла 3,332,449 4,013,653 3,791,274 94 114

52911 Т рошкови дневница на службеном путу 145,733 155,761 87,352 56 60

3 53 Трошкови производних услуга 17,806,073 35,905,312 16,637,484 46 93

3

5310 Т рошкови транспорта 12,090 67,600 0 0 0

5314 Т рошкови ПТ Т  услуга 1,122,492 1,410,000 642,241 46 57

5320 5,804,424 12,905,150 5,093,149 39 88

5321 Т рошкови регистрације возила (технички преглед) 65,229 120,000 69,490 58 107

5330 Т рошкови закупа 5,635 6,000 3,009 50 53

5350 Т рошкови рекламе и пропаганде 360,530 424,833 411,295 97 114

5392 Т рошкови комуналних услуга 2,085,059 9,721,000 3,011,880 31 144

5393 Т рошкови услуга ФТ О 1,598,919 3,051,049 1,887,123 62 118

5394 153,200 300,000 121,000 40 79

53900 Т рошкови осталих производних услуга 5,427,708 6,638,000 4,548,558 69 84

5395 Т рошкови ЛЗС 1,170,787 1,261,680 849,739 67 73

4 54 Амортизација 63,368,029 72,117,835 64,578,728 90 102

4
5400 Т рошкови амортизације 46,373,916 51,375,591 46,695,309 91 101

5401 Т рошкови амортизације-средства из донација 16,994,113 20,742,244 17,883,419 86 105

О стварено 
2016.

О стварено 
2017.

 

Т рошкови накнада по уговору о привременим и 
повременим пословима

Т рошкови услуга на текућем одржаваљу основних 
средстава

Т рошкови заштите на раду и мерење услова радне 
околине



у динарима

2.1.Трошкови материјала 

Укупни расходи у 2017.  години износе  228.038.412 динара.  Проценат остварења
расхода у 2017. години у односу на планиране износи 74%.

У оквиру трошкова материјала највеће учешће имају трошкови горива и мазива, у
износу од 31.969.309 динара, настали по основу потрошње горива за транспорт отпада са
територије  локалних  самоуправа  и  потрошње  горива  за  транспортна  средства  и
механизацију у центру за селекцију и на телу депоније.

Трошкови  материјала  за  одржавање  основних  средстава у  износу  од  3.079.208
динара највећим делом се односе на набавку материјала за транспортна средства у износу
од 3.013.371  динара.  Преостали износ ових трошкова односи се на набавку ланчаника,
кућишта и лежајева.

Трошкови резервних делова исказани су у износу од 259.631 динара и односе се на
трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење
у центру за селекцију.   Планиране вредности су веће од реализованих пошто је опреми у
центру за селекцију истекао гарантни рок.

Трошкови  набавке  ауто  гума  износе  2.027.678  динара  и  односе  се  на  законску
обавезу замене гума на транспортним средствима у зимском и летњем периоду.

 У  оквиру  трошкова  материјала  су  и  трошкови  ситног  инвентара  у  износу  од
519.530  динара који се односе на набавку опреме мање вредности, која се не евидентира
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Р.б. Конто Врсте  расхода План 2017.
Индекси

6/5 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

5 55 Нематеријални трошкови 13,668,145 20,365,880 9,459,108 46 69

5

5500 Т рошкови ревизије 297,000 400,000 260,000 65 88

5501 Т рошкови адвокатских услуга 0 1,200,000 50,442 4 0

55010 Т рошкови извршитеља 0 800,000 0 0 0

5502 Т рошкови за хуманитарне и друге солидарне намене 144,640 146,160 65,000 44 45

5503 Т рошкови здравствених услуга 156,130 600,000 134,983 22 86

5504 Т рошкови стручног образовања запослених 106,909 200,000 82,546 41 77

5505 Т рошкови стручних часописа и публикација 82,010 200,000 148,500 74 181

5508 Т рошкови непроизводних услуга 4,619,424 3,889,000 2,721,839 70 59

5509 Т рошкови осталих услуга (мониторинг) 1,956,320 3,976,000 1,663,280 42 85

5510 Т рошкови репрезентације 129,309 200,000 137,262 69 106

5520 Т рошкови премије осигурања 2,220,311 3,200,000 2,789,989 87 126

5530 Т рошкови платног промета 446,280 350,000 256,877 73 58

5540 Т рошкови чланарина 219,749 263,665 46,903 18 21

5550 415,517 1,172,680 435,518 37 105

5590 Т рошкови огласа у штампи и другим медијима 77,158 100,000 72,011 72 93

5591 992,458 2,878,375 295,658 10 30

55920 Т рошкови спорова 1,435,153 0 0 0 0

5593 Остали нематеријални трошкови 369,777 790,000 298,300 38 81

II 56 ФИНАНС ИЈС КИ РАС ХО ДИ 8,319,768 200,000 5,401 3 0

6
5620 Расходи камата 6,438,942 100,000 5,050 5 0

5630 Негативне курсне разлике 1,880,826 100,000 351 0 0

III 58 О СТАЛИ РАСХО ДИ 37,795,389 18,392,662 8,043,981 44 21

258,565,148 309,544,315 228,038,412 74 88

О стварено 
2016.

О стварено 
2017.

Т рошкови пореза, спорова (накнада за воду, шуму, 
грађевинско земљиште)

Т рошкови такса (административне, судске, 
регистрационе...)

    УКУПНИ РАСХО ДИ (I+II+III)



као стална имовина предузећа.
Трошкови осталог материјала у износу од 5.431.488  динара односе се на потрошни

материјал за депоновања у износу од 1.275.405 динара,  жицу за балирање у износу од
1.194.093 динара, средства за хигијену у износу од 654.847 динара, браварски материјал и
боје у износу од 402.787, минералну воду за раднике у износу од 346.525 динара. Такође,
на  овој  позицији  евидентирана  су  и  трошкови  пуњења  кетриџа  и  тонера,  потрошног
материјала  у  лабораторији,  средства  за  дезинфекцију  и  смањење  непријатних  мириса,
ризле, соли и калијум хлорида за посипање, кеса за прикупљање отпада, хидрауличних
инсталација (црева и прикључница), црева (гумена, хидрант, кап по кап), филтер клима,
церадног платна,  затезачи  церада и  филц,  електроматеријала,  материјала  за  одржавање
видео надзора, потрошног материјала за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове  електричне  енергије  у  износу  од  3.793.451  динара  чине  трошкови
електричне  енергије  коришћене  у  пословном  простору  као  и  трошкови  електричне
енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и
котларницом). Такође, у оквиру ових трошкова су евидентирани и трошкови електричне
енергије у трансфер станици у Чачку у износу од 957.767 динара.

2.2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 

Зараде  запослених у  2017.  години  исплаћиване су  у  складу  са  Колективним
уговором,  Законом  о  раду  (Сл.гл.РС  број  24,  61/05,  54/09,  32/13  и  75/14),  Законом  о
буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,
68/15, 103/15 и 99/16), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.
РС  број  116/14) и  других  закона  који  уређују  ову  област  и усвојеним  Програмом
пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину. 

Трошкови накнада  по  основу привремених  и  повремених  послова  односе  се  на
тошкове ангажовања социјално угрожених категорија запослених  по основу конкурса за
јавне радове, које финансира Национална служба за запошљавање. 

Издаци за чланове Управног одбора исплаћивани су у складу са одлуком Управног
одбора о висину и начину обрачуна накнаде за рад чланова.

Расходи по основу трошкова превоза на посао и са посла и трошкова дневница на
службеном путу исплaћивани су у складу са Колективним уговором ЈКП "Дубоко" Ужице,
Законом о порезу на доходак грађана као и усвојеним Програмом пословања ЈКП "Дубоко"
Ужице за 2017. годину. 

2.3. Трошкови производних услуга

 У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на
текућем одржавању основних средстава у износу од 5.093.149 динара. Значајни део ових
трошкова односи се на услуге одржавања основних средстава депоновања и транспорта у
износу од 2.545.107 динара.  Преостали  износ ових трошкова односи се  на  баждарење
колске  ваге  и  тахографа,  браварске  радове,  сервисирање  ручног  и  електроматеријала,
одржавање електронике, одржавање хидраната и протипожарних апарата, услуге машинске
обраде,  коришћење  лиценце  за  књиговодствени  програм,  одржавање  видео  надзора  и
рачунара, услуге сателитског надзора возила, услуге вулканизирања гума, трака и монтажа
гумених транспортера.

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају и трошкови осталих
производних услуга у износу од 4.548.558 динара и односе се на ангажовање механизације
других правних лица неопходне за одлагање отпада на телу депоније.
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У оквиру трошкова комуналних услуга у износу од 3.011.880 динара евидентирани
су трошкови који се односе на услуге пражњења лагуне у износу од 2.352.994 динара,
услуге  пражњења  септичке  јаме,  сепаратора,  контрола  и  чишћење  канала  и  испирање
пијезометара у износу од 402.740 динара, комуналне услуге у износу од 213.246 динара и
услуге зоо хигијене у износу од 42.900 динара.

Трошкови  физичко  техничког  обезбеђења  остварени су  у  износу  од  1.887.123
динара. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме
и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је
економски исплативије користити екстерно обезбеђење.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 411.295 динара односе се на трошкове
по основу уговора са локалним медијима у градовима/општинама оснивача.

2.4. Трошкови амортизације

Трошкови амортизације састоје се од обрачунате амортизације за средства стављена
у употребу финансирана из сопствених средстава и обрачунате амортизације за средства
стављена у употребу финансирана из средстава донације у складу са важећим законским
прописима и усвојеним рачуноводственим политикама.

2.5. Нематеријални трошкови

У  оквиру  нематеријалних  трошкова  значајно учешће  имају  трошкови  премије
осигурања објеката, опреме и запослених у износу од 2.789.989 динара који су Програмом
пословања  ЈКП  "Дубоко"  Ужице за  2017.  годину  планирани  у  складу  са  законским
прописима.

Трошкови непроизводних услуга у износу од  2.721.839 динара највећим делом се
односе на снимање и израда топографских планова на захтеваном делу терена и израда
профила  депоновања  смећа  са  рачунањем  кубатуре  у  износу  од  2.395.439  динара.
Преостали  износ  се  односи  на  трошкове  дезинфекције,  дезинсекције  и  дератизације,
трошкове испитивања и карактеризације отпада, трошкова услуга удружења потрошача и
трошкови услуга израде пројекта спољашње хидрантске мреже за гашење пожара на телу
депоније.

Трошкови  мониторинга  у  износу  од  1.663.280 динара  су  трошкови  настали  по
основу неопходних анализа воде, ваздуха и земљишта на простору депоније које обављају
за такву врсту услуге лиценцирана предузећа.

У  складу  са  усвојеним  Актом  о  безбедности  и  здрављу на  раду,  запослени  су
упућивани на  обавезни  здравствени  преглед  па  је  по  том  основу  исказан  и  расход  за
здравствене услуге.

Због  специфичне  организације  предузећа  и  праћења  новодонетих  прописа  у
области  управљања  отпадом  била  је  неопходна  едукација  запослених  на  стручним
семинарима као и путем претплате на стручне часописе.

Трошкови  чланарине  односе  се  на  чланарину  Удружењу  комуналних  предузећа
Републике  Србије  "Комдел" Београд као  и  на  плаћену  чланарину  Привредној  комори
Србије. 

Предузеће је по висини остварених прихода, вредности имовине и броју запослених
у  2017. години  пословало  као  средње правно  лице  и  има законску  обавезу  да  врши
ревизију финансијских извештаја па  су по том основу исказани и  трошкови ревизије у
плану расхода.

Износ трошкова репрезентације не прелази дозвољених 0,5% од укупних прихода
што је у складу са Законом о порезу на добит.
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2.6. Финансијски расходи

Финансијски расходи исказани су у износу од 5.401 динара и односе се на расходе
камата у износу од 5.050 динара и негативних курсних разлика у износу од 351 динара.

Остали расходи исказани у износу од 8.043.981 динара највећим делом се односе на
индиректно отписана потраживања, која нису наплаћена у року од 60 дана.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

ЈКП  "Дубоко" Ужице је  у  2017. години остварило  губитак  пре  опорезивања  у
износу од 18.199.391 динара. Укупан губитак предузећа за 2017. годину износи 18.636.919
динара.  Предлог за покриће исказаног губитка, надзорном одбору и оснивачима, биће да
се за вредност губитка коригује нераспоређена добит из 2016. године.

4. КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

У току  2017. године број  запослених  повећан је  са  82 на  84. Од укупног броја
запослених, 62 су мушкарци а 22 су жене. 

На дан 31.12.2017. године 72 запослена су на неодређено време, док је 12 запослено
на одређено време.

 Извештај о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину                                                                                             40

1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3

1. НК 25 26 26 100 104

2. ПК 3 5 3 60 100

3. КВ 19 20 18 90 95

4. ССС 14 14 14 100 100

5. ВКВ 0 0 0 0 0

6. ВС 6 4 5 125 83

7. ВСС 15 19 18 95 120

УКУПНО 82 88 84 95 102

Табела 19. Квалификациона структура запослених 

Р.б.
Квалификациона 

структура 
Остварено 

2016.
План 2017.

Остварено 
2017.

Индекс

Табела 20. Старосна структура запослених

Р.б.
Интервал 

Остварено 2016. Остварено 2017. Индекс
(у годинама)

1 2 3 4 5=4/3

1. до 30 4 5 125

2. 30 до 40 22 24 109

3. 40 до 50 29 28 97

4. 50 до 60 25 25 100

5. преко 60 2 2 100

УКУПНО 82 84 102



У 2017. години запослени у ЈКП "Дубоко" Ужице су користили боловање по више
основа.  Евидентирано  је  трудничко  и  породиљско  боловање  у  износу  од  3.984  сати,
боловање по основу повреде на раду у износу од 2.200 сати, боловање до 30 дана у износу
од 3.600 сати и боловање преко 30 дана на терет социјалног осигурања у износу од 40 сати.
У 2017. години, у складу са важећим прописима, евидентирано је седам повреда на раду.
Све су повреде оцењене као лаке. Две су се десиле приликом доласка и одласка на посао.

  5. ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА

Саставни  део  Извештаја  о  пословању ЈКП  "Дубоко" Ужице  за  2017.  годину  је
мишљење независног ревизора које се налази у прилогу овог материјала.

6. ПРЕГЛЕД ДУГА ОСНИВАЧА ПО ПЕРИОДИМА

ЈКП  "Дубоко" Ужице  је,  сагласно Уговору о  оснивању,  задуживало  осниваче  по
рaзличитим основама и то:

1. за покриће материјалних трошкова пословања (функционисање),  у периоду од
2006.  до  2012.  године,  применом  процената  из  оснивачког  уговора  на  фактурисане
трошкове,

2.  за  покриће  трошкова  рада  (депоновање)  од  2012.  године,  осниваче  који  нису
обезбедили услове  за  преузимање  и  транспорт  отпада  са  својих  територија,  применом
цене, на коју је дата сагласност оснивача, на планиране количине,

3.  за  инвестиционе  расходе  у  посматраном  периоду,  применом  процената  из
оснивачког уговора на фактурисану вредност инвестиције,

4. за обавезе по основу кредита узетог од ЕБРД у периоду од 2014. године до краја
2016. године, применом процената из оснивачког уговора на доспеле обавезе за рате и
камату.

Оснивачи  су  сваке  године  доносили  скупштинске  одлуке  о  усвајању  Програма
пословања предузећа али су припадајуће обавезе плаћали у зависности од расположивих
средстава у буџетима.

Уплате  оснивача  по  основу захтева  за  инвестиционе  расходе  евидентиране  су у
предузећу као обавезе које се могу конвертовати у капитал и регистроване су у Агенцији
за привредне регистре као појединачни капитал сваког од оснивача. Уговором о оснивању
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1 2 3 4 5=4/3

1. 10 7 70

2. 13 19 146

3. 15 15 100

4. 14 14 100

5. 12 14 117

6. 8 6 75

7. 6 5 83

8. 4 4 100

УКУПНО 82 84 102

Табела 21. Структура запослених према годинама стажа 

Р.б.
Интервал 

Остварено 2016. Остварено 2017. Индекс
(у годинама)

до 5 година

5 до 10

10 до 15

15 до 20

20 до 25

25 до 30

30 до 35

преко 35



капитал је исказан у еврима па је приликом достављања документације за упис капитала
уз доказ о уплати сваког од оснивача достављана и курсна листа због прерачуна уплате у
евре. 

У периоду од 2007. до 2016. године оснивачи и комунална предузећа су делимично
и  са  кашњењем  измиривали  обавезе  према  ЈКП  "Дубоко" Ужице.  На  иницијативу
представника оснивача Управни одбор је 2012. и 2015. године донео Одлуке број 67/4 и
89/6 о искњижавању дела потраживања од оснивача, у укупном износу од 92.268.090,18
динара.  Одлуком  89/6  оснивачи  су  се  обавезали  да  за  обавезе  преостале  након
искњижавања доставе динамику плаћања која би била саставни део споразума о измирењу.

Посебан прилог, који је саставни део Извештаја о пословању ЈКП "Дубоко" Ужице,
даје приказ задужења, уплата и стања дуга оснивача у периоду по годинама закључно са
31.12.2017. године. 

Пратећа  табела  прегледа  задужења,  уплата  и  стања  дуга  како  оснивача  тако  и
комуналних предузећа за 2017. годину је такође саставни део овог материјала.
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IV ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА

1. КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО

Градоначелници  и  председници  општина  оснивача,  од  августа  2015.  године,
међусобно усаглашавање ставова везаних за најважнија питања функционисања Предузећа
и реализације активности на обезбеђивању трајне стабилности и продужења рока употребе
Регионалне  санитарне  депоније  "Дубоко" врше  у  оквиру  Координационог  тела,  као
заједничког саветодавног органа. 

У извештајном периоду  није  одржан  ниједан састанак Координационог тела JКП
"Дубоко" Ужице. 

2. УПРАВНИ ОДБОР

Према  одредбама  члана  16.  Статута  Предузећа  Управни  одбор  има  9  (девет)
чланова. Сваки оснивач заступљен је са по једним чланом. Град Ужице и Град Чачак имају
право управљања и одлучивања у Управном одбору са једнаким процентом и то у висини
од 25,39%. Остали оснивачи имају проценат гласова који је  једнак проценту учешћа у
капиталу и финансирању ЈКП "Дубоко", утврђен оснивачким уговором.

Током 2017. године основу одлука надлежних органа оснивача  није било промена
чланова у Управном одбору Предузећа, што је приказано у следећој табели 22.

Табела 22. Чланови Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице

У 2017. години Управни одбор је одржао 9 седница.
Као најзначајније могу се издвојити следеће одлуке:
1.  Управни одбор усваја  Тромесечни извештај  о  реализацији годишњег,  односно

трогодишњег Програма пословања за првих 12 месеци 2016. године.
2.  Управни  одбор  усваја  Збирни  извештај  Централне пописне  комисије  о

извршеном попису за 2016. годину (Број 18/17-1 од 25.01.2017. године).
Управни одбор усваја Извештај о попису ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину и то:
1.  Извештај  комисије  за  попис  нематријалних  улагања,  некретнина,  постројења,

опреме и имовине других правних лица датих на коришћење ЈКП "Дубоко" Ужице,
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Оснивач Име и презиме Функција крај/почетак мандата

Ужице Радосав Јовановић Заменик председника од 02.12.2016.

Чачак Бранко Максимовић Председник oд 15.04.2013.

Ивањица Марко Главинић Члан од 30.12.2014.

Чајетина Срђан Пантовић Члан од 20.11.2014.

Лучани Милош Веланац Члан од 30.10.2014.

Ариље Милан Николић Члан од 28.01.2016.

Пожега Младен Илић Члан од 07.07.2016.

Бајина Башта Јован Милић Члан од 03.11.2016.

Косјерић Зоран Урошевић Члан од 12.02.2014.



2. Извештај комисије за попис селектованог отпада у Ужицу и селектованог отпада
у Чачку,  као  и  опреме  и  ситног  инвентара  и  резервних  делова,  алата  и  материјала  на
Трансфер станици у Чачку,

3. Извештај комисије за попис ситног инвентара у Ужицу,
4. Извештај комисије за попис залиха горива, резервних делова, алата и материјала

у Ужицу,
5.  Извештај  комисије  за  попис  неуплаћеног  уписаног  капитала,  потраживања,

новчаних средстава, готовине и дугорочних и краткорочних обавеза по свим основама.
Задужује се директор Предузећа да у што краћем року Управном одбору достави

информацију  о  реализацији  извештаја  у  делу  који  се  односи  на  прослеђивање
одговарајућих артикала у Центар за селекцију, ради одвајања и даљег третирања делова од
пластике, метала и других врста отпада. 

3. Даје се сагласност на измене и допуне Правилника о ближем уређивању поступка
јавне набавке у тексту који гласи:

Мења се члан 52 Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (Одлука
Управног одбора број 79/6 од 17.04.2014. године), тако да сада гласи:

У  циљу  обезбеђивања  конкуренције,  у  поступку  набавки  на  које  се  Закон  не
примењује позив се упућује на адресе најмање три лица која обављају делатност која је
предмет набавке и која су према сазнањима наручиоца способна да изврше набавку, а када
год је могуће и на адресе већег броја лица, с тим што је за набавке у вредности од 50.000 –
500.000 динара обавезно закључивање уговора са добављачима.  

4.  Управни  одбор  усваја  Дугорочни  план  пословне  стратегије  и  развоја  ЈКП
"Дубоко" Ужице за период 2017 – 2027. 

5.  Управни  одбор  усваја  Средњорочни  план  пословне  стратегије  и  развоја  ЈКП
"Дубоко" Ужице  за период 2017 – 2021.

6.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  пословању  ЈКП  "Дубоко" Ужице  за  2016.
годину.

7. Прихвата се информација о стању дуга оснивача и јавних комуналних предузећа,
који се односи на укупан дуг према ЈКП "Дубоко" Ужице уз оцену да ће ово питање, пре
доношења  коначне  одлуке  о  начину  и  динамици  његовог  решавања,  бити  претходно
разматрано на Координационом телу, у чијој је надлежности дефинисање одоговарајућег
предлога. 

8.  Управни одбор усваја измене и допуне Плана набавки ЈКП  "Дубоко" Ужице за
2017. годину на следећи начин:

Од средстава у износу од  295.350.000,00 динара опредељених за набавку радова
Стабилизација и проширење депоније I фаза на позицији 2.3.1 треба издвојити 230.000,00
динара.  На овој  позицији вредност се  смањује  на  295.120.000,00 динара и  уводи нова
позиција  у  делу  Плана  јавних  набавки  2.1.37  геотекстил  (текстилна  подлога  за  тело
депоније) у износу од 230.000,00  динара.

Усвојеним изменама не  мења се  финансијски план односно Програм пословања
ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину. 

9.  Прихвата  се  информација  о  поступку  закључивања  Анекса  10  Уговора  о
изградњи тела депоније са компанијом Unieco (Италија). 

10.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.
године.

11.  Прихвата  се  Информација  о  Извештају  независног ревизора  за  финансијски
извештај Предузећа за период 01.01. до 31.12. 2016. године. 

12.  Даје  се  сагласност  на  измене  и  допуне  Правилника  о  организацији  и
систематизацији послова у ЈКП  "Дубоко" Ужице и  то  у делу систематизације послова,
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односно у табеларном прегледу утврђених услова за рад, тако што се у организационом
делу  Технички  сектор  –  Транспорт  и  одржавање  за  врсту  посла  "Координатор  возног
парка", поред постојећих, додају и следећи услови: 

-подручје делатности: машинска 
-образовни профил (занимање): машински техничар.
Измене  и  допуне  Правилника о  организацији и  систематизацији  послова  у  ЈКП

"Дубоко" Ужице ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласним таблама
Предузећа.

13.  Упућује  се  на  службени  пут  у  Босну  и  Херцеговину  (Бијељина)  следећи
запослени:

1. Недељко Милосављевић, директор Предузећа
 2. Слободан Богосављевић, управник Депоније

3. Бранко П. Николић, стручни сарадник за пројекте и
4. Зоран Каначки, возач путничког аутомобила .
Циљ  службеног  путовања  је  посета  депонији  комуналног  отпада  у  Бјељини  са

циљем упознавања са радом постројења за спаљивње депонијског гаса и постројења за
третман отпадних вода поступком реверсне осмозе.

Службени пут ће бити реализован  20.06.2017. године,  а трошкови пута падају на
терет ЈКП "Дубоко" Ужице.

14.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.
године.

15.  Усваја се Правилник о  поступању радника Предузећа у условима штрајка код
послодаваца  Јавно  комунално  предузеће Регионални центар  за  управљање  отпадом
"Дубоко" Ужице у тексту који је саставни део ове одлуке.

16.  Прихвата  се  предлог  Анекса  1  Колективног  уговора  код  послодавца  ЈКП
Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

17.  Управни  одбор  усваја  измене  и  допуне  Програма пословања  ЈКП  "Дубоко"
Ужице за  2017. годину,  усвојеног одлуком Управног одбора број  103/4-1 од 07.12.2016.
године (у даљем тексту: Програм).

Промене  су  извршене  у  делу финансијског  плана,  који  се  односи  на  исплату
солидарне  помоћи  запосленим тако  што  је извршено повећање  планираног  износа
сагласно могућности датој Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у
комуналној  делатности  на  територији  Републике  Србије  (Службени  гласник  РС  бр.
36/2017).

Према  усвојеним  изменама  и  допунама  износ  укупних  трошкова  у  Програму
пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину остаје непромењен.   

Измене  и  допуне  Програма пословања  ЈКП  "Дубоко" Ужице  за  2017. годину
саставни је део ове одлуке.

18.  Управни  одбор  усваја  Извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.
године.

19. Управни одбор усваја измене и допуне Плана набавки ЈКП "Дубоко" Ужице за
2017. годину на следећи начин:

Уместо позиција на којима набавке нису реализоване:
2.1.32 – Телескопска тестера, процењене вредности: 100.000,00; 
2.1.9 – Машина за прање возила и механизације, процењене вредности: 400.000,00
средства ће се определити за набавке на позицијама:
2.1.37 – Преса за АЛ лименке и ПЕТ амбалажу, процењене вредности: 150.000,00
2.1.38 – Спремиште за опасни отпад, процењене вредности: 150.000,00
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2.1.39 – Дигитална вага до 2000 кг, процењене вредности: 200.000,00.
Све наведене позиције налазе се на конту 023 у финансијском плану.     
Усвојеним изменама не  мења се  финансијски план односно Програм пословања

ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину. 
20.  Упућује  се  на  службени  пут  у  Италију (Римини)  Недељко  Милосављевић,

директор Предузећа.
Циљ службеног путовања је посета међународним сајмовима: 
- ECOMONDO – Међународни сајам зелених технологија и
- KEY ENERGY – Међународни сајам технологија за енергетску употребу отпада и

енергетску ефикасност.
Службени пут ће бити реализован од 6. до 10.11.2017. године.
Све трошкове превоза,  ноћења и исхране сноси организатор путовања – DUME

TRADE DOO,  Порторож,  Словенија,  на  чији  позив  се  овај  службени пут  организује  и
реализује.

21.
1. ЈКП "Дубоко" Ужице је у 2015. години исказало укупну нераспоређену добит у

износу од 94.207.026,00 динара.
2. Половина нераспоређене добити која износи 47.103.513,00 динара распоређује се

и усмерава оснивачима ЈКП "Дубоко" Ужице на следећи начин:
- Град Ужице: 11.262.449,96 динара,
- Град Чачак: 12.661.424,29 динара,
- Општина Ивањица: 4.804.558,33 динара,
- Општина Пожега: 4.380.626,71 динара,
- Општина Бајина Башта: 3.951.984,74 динара,
- Општина Лучани: 3.339.639,07 динара,
- Општина Ариље: 2.684.900,24 динара,
- Општина Чајетина: 2.119.658,09 динара,
- Општина Косјерић: 1.898.271,57 динара;
Ова одлука  донета  је  на  основу члана 8  Уговора  о  оснивању (члан 4  Анекса  1

Уговора о оснивању), члана 19 и 21 Статута Предузећа, члана 182, 184 и 275 Закона о
привредним  друштвима,  члана  58  Закона  о  јавним  предузећима  и  Закључка  Владе
Републике Србије о расподели добити јавних предузећа.

Задужује  се  директор  Предузећа  да  у  што  краћем  року  обезбеди  прописану
сагласност скупштина оснивача (члан 21 Статута Предузећа).

3. Обавезује се ЈКП "Дубоко" Ужице да оснивачима износе наведене у тачки 2 ове
одлуке  исплати  најкасније  у  року  од  45  дана  након  што  оснивачи  и  јавна  комунална
предузећа основана од стране оснивача измире обевезе према ЈКП  "Дубоко" Ужице из
претходног периода. 

4. У току реализације ове препоруке ЈКП "Дубоко" Ужице је дужно да стално води
рачуна  о  поштовању  важећих  прописа  и  трајно  обезбеђивање  сопствене  текуће
ликвидности.

5. Преостала половина добити остварена у 2015. години у износу од 47.103.513,00
динара остаје нераспоређена.

22. На основу члана 8 Уговора о оснивању (члан 4 Анекса 1 Уговора о оснивању),
члана 19 и 21 Статута Предузећа, члана 182, 184 и 275 Закона о привредним друштвима,
члана 49 Закона о јавним предузећима и Закључка Владе Републике Србије о расподели
добити јавних предузећа, препоручује се оснивачима да припадајуће износе из одлуке о
расподели добити определе за испуњавање обавезе из Уговора о оснивању, према Граду
Ужицу,  а  која  се  односи  на  покривање  досадашњих  трошкова  експропријације
непокретности и обавеза према ЈКП "Дубоко" Ужице из претходног периода.
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У случају да неки од оснивача, према овој одлуци, и даље има обавезу према Граду
Ужицу на име досадашњих трошкова експропријације,  међусобни односи биће решени
посебним споразумом између конкретног оснивача и Града Ужица.

У току реализације ове препоруке ЈКП  "Дубоко" Ужице је дужно да стално води
рачуна  о  поштовању  важећих  прописа  и  трајно  обезбеђивање  сопствене  текуће
ликвидности.

Средства за реализацију ове препоруке оснивачи ће обезбедити путем уговора са
ЈКП  "Дубоко" Ужице  о  извршавању  обавеза  оснивача  и  локалних  јавних  комуналних
предузећа  из  претходних  периода  у  складу  са  важећим  прописима,  закљученим
међусобним уговорима и одлукама Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице.  

Задужује  се  директор  Предузећа  да  у  што  краћем  року  покрене  поступак  код
оснивача у вези доношења одговарајуће одлуке у вези са овом препоруком.

23.  Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП  "Дубоко" Ужице за
2018. годину.

24.  Приликом закључивања  појединачних  уговора  о  одлагању и начину наплате
накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног
отпада  између сваког од оснивача, локалног, односно локалних комуналних предузећа, и
ЈКП "Дубоко" Ужице, цена одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију Дубоко у
периоду од  01.01.2018. године  одређује  се  у  висини  утврђеној  Средњорочним  планом
пословне  стратегије  и  развоја  Јавног  комуналног  предузећа  Регионални  центар  за
управљање отпадом  "Дубоко" Ужице за период 2017-2021. и износи 2.292,00 динара по
тони отпада допремљеног и измереног на ваги ЈКП "Дубоко" Ужице.

Уговором из  става  1  ове  одлуке ЈКП  "Дубоко" Ужице,  локална јавна комунална
предузећа оснивача и оснивачи регулишу међусобна права и обавезе у вези реализације,
односно у вези одлагања отпада и начина наплате накнаде услуге транспорта, третмана и
безбедног одлагања отпада са територије оснивача.

Уговором из става 1 и 2 ове одлуке може се утврдити да део  месечне цене који
представља  разлику  између  количине  утврђене  Програмом  пословања  ЈКП  "Дубоко"
Ужице за 2018. годину и месечне количине отпада допремљеног и измереног на ваги ЈКП
"Дубоко" Ужице, иде на терет оснивача.

Приликом  закључивања  појединачних  уговора  о  одлагању  и  начину  наплате
накнаде услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног  и комерцијалног
отпада  између сваког од оснивача, локалног, односно локалних комуналних предузећа, и
ЈКП "Дубоко" Ужице, локална јавна комунална предузећа су у обавези да у име и за рачун
ЈКП "Дубоко" Ужице издају и депонују регистровану бланко меницу.

ЈКП  (локално  јавно  комунално  предузеће)  се  обавезује  да  суву  фракцију
комерцијалног и комуналног отпада (ПЕТ амбалажа, пластичне фолије,  пластичне кесе,
пластични  џакови,  други  пластични  производи,  папир,  картон,  тетрапак  амбалажа,
лименке од алуминијума, лименке од гвожђа, разни метални делови и стаклена амбалажа)
одлажу у посебне контејнере на трансфер станицу или привремену претоварну станицу
одређену одлуком надлежног органа општине/градова. 

ЈКП  "Дубоко" Ужице  се  обавезује  да  месечне  фактуре  за  пружене  услуге  из
претходног  става  умањује  на  име  количине  допремљене  суве  фракције  отпада  из  овог
уговора под условом да сваки појединачни контејнер на ваги у ЈКП "Дубоко" Ужице буде
тежи  од  2,5  тона  и  не  садржи  више  од  8%  мокрог  отпада.  Под  мокрим  отпадом
подразумева се све што овим уговором није утврђено као сува фракција комерцијалног и
комуналног отпада. Цена која ће се примењивати за умањење износи 1.815,00 динара.

ЈКП "Дубоко" Ужице се обавезује да месечне фактуре и месечне захтеве за плаћање
са  максималним  роком  плаћања  до 60  дана  доставља  ЈКП  (локално  јавно  комунално
предузеће)/општини/граду до 5-тог у месецу за претходни месец, тако што ће накнаду по
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V ПРИЛОЗИ

1. Стање  дуга  оснивача  ЈКП  "Дубоко" Ужице  и  јавних  комуналних  предузећа  на  дан
31.12.2017. године

2. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2010. године

3. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2011. годину

4. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2012. годину

5. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2013. годину

6. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2014. годину

7. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2015. годину

8. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину

9. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

10. Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2017. године
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1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 33,117,720.40 37,246,008.73 43,013,303.65 27,350,425.48

8,715,663.39 0.00 0.00 8,715,663.39

8,329,136.24 0.00 0.00 8,329,136.24

386,527.15 0.00 0.00 386,527.15

24,402,057.01 11,955,782.35 12,446,274.66

0.00 37,246,008.73 31,057,521.30 6,188,487.43

2 36,019,063.39 58,412,675.41 44,844,373.62 49,587,365.18

767,081.42 4,448,165.25 4,448,165.25 767,081.42

767,080.69 4,448,165.25 4,448,165.25 767,080.69

0.73 0.00 0.00 0.73

35,251,981.97 53,964,510.16 40,396,208.37 48,820,283.76

3 17,229,673.61 17,336,469.44 32,789,445.82 1,776,697.23

15,145,255.42 10,184,337.02 25,049,759.56 279,832.88

9,664,117.77 10,184,337.02 19,568,621.91 279,832.88

5,481,137.65 5,481,137.65 0.00

2,084,418.19 7,152,132.42 7,739,686.26 1,496,864.35

4 3,067,157.35 13,108,144.20 13,086,269.23 3,089,032.32

3,067,157.35 1,538,985.72 3,515,048.23 1,091,094.84

2,132,791.80 1,538,985.72 2,580,682.68 1,091,094.84

934,365.55 934,365.55 0.00

0.00 11,569,158.48 9,571,221.00 1,997,937.48

5 25,303,658.79 10,219,395.47 9,664,586.39 25,858,467.87

24,003,218.55 1,388,396.81 964,917.50 24,426,697.86

19,177,655.64 1,388,396.81 0.00 20,566,052.45

4,825,562.91 0.00 964,917.50 3,860,645.41

1,300,440.24 8,830,998.66 8,699,668.89 1,431,770.01

6 7,857,196.07 6,384,852.78 9,485,647.08 4,756,401.77

1,909,475.09 1,173,269.77 3,003,790.62 78,954.24

1,909,475.09 1,173,269.77 3,003,790.62 78,954.24

0.00 0.00 0.00 0.00

5,947,720.98 5,211,583.01 6,481,856.46 4,677,447.53

7 19,770,356.80 7,992,259.50 14,410,056.72 13,352,559.58

6,209,502.93 943,249.32 7,089,277.05 63,475.20

1,149,774.86 943,249.32 2,029,548.98 63,475.20

5,059,728.07 0.00 5,059,728.07 0.00

13,560,853.87 7,049,010.18 7,320,779.67 13,289,084.38

8 5,750,466.15 12,437,422.46 15,077,766.83 3,110,121.78

0.00 744,670.52 694,558.52 50,112.00

0.00 744,670.52 694,558.52 50,112.00

0.00 0.00 0.00

5,750,466.15 11,692,751.94 14,383,208.31 3,060,009.78

9 13,369,623.52 3,877,065.42 4,118,082.73 13,128,606.21

13,369,623.52 3,877,065.42 4,118,082.73 13,128,606.21

9,657,003.97 3,877,065.42 4,118,082.73 9,415,986.66

3,712,619.55 0.00 0.00 3,712,619.55

0.00 0.00 0.00 0.00

161,484,916.08 167,014,293.41 186,489,532.07 142,009,677.42

Стање дуга оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и јавних комуналних предузећа
 на дан 31.12.2017. године

у динарима

Р.б. Оснивачи
Дуг из предходног 

периода
Задужено у 2017. Уплаћено у 2017. 

Стање на дан 31.12. 
2017.

Ужице

оснивач

инвестиције

кредит ЕБРД

СОН и правна лица

ЈКП "Биоктош" Ужице

Чачак

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈКП "Комуналац" Чачак

Ивањица

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈКП "Комунално" Ивањица

Пожега

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈКП "Наш Дом"Пожега

Бајина Башта

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈКП "12. септембар" Б.Башта

Лучани

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈК "Комуналац" Лучани

Ариље

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈКП "Зелен" Ариље

Чајетина

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

ЈКП "Златибор" Чајетина

Косјерић

оснивач

инвестиције и депоновање

кредит ЕБРД

јавно комунално предузеће

Укупно



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=4+5-6 8 9 10=7+8-9

2,408,579.61 150,000.00 2,258,579.61 3,063,916.61 1,531,772.00 3,790,724.22 4,720,294.52 4,192,288.83 4,318,729.91

17,699,206.84 19,115,691.08 -1,416,484.24 8,148,077.24 4,092,898.18 2,638,694.82 14,010,410.96 10,697,689.52 5,951,416.26

УКУПАН ДУГ 20,107,786.45 19,265,691.08 842,095.37 31.97% 11,211,993.85 5,624,670.18 6,429,419.04 13.60% 18,730,705.48 14,889,978.35 10,270,146.17 28.45%

2,386,065.49 446,100.48 1,939,965.01 3,436,530.00 4,576,857.01 799,638.00 4,802,057.33 4,519,085.60 1,082,609.73

18,809,099.90 15,665,801.22 3,143,298.68 9,223,634.35 14,460,807.14 -2,093,874.11 16,255,297.33 9,469,552.90 4,691,870.32

УКУПАН ДУГ 21,195,165.39 16,111,901.70 5,083,263.69 26.74% 12,660,164.35 19,037,664.15 -1,294,236.11 46.04% 21,057,354.66 13,988,638.50 5,774,480.05 26.73%

1,027,499.67 539,805.24 487,694.43 1,300,883.57 0.00 1,788,578.00 2,013,676.48 1,063,588.56 2,738,665.92

7,550,476.41 4,460,194.76 3,090,281.65 3,475,967.70 3,049,566.95 3,516,682.40 6,683,587.03 3,884,409.66 6,315,859.77

УКУПАН ДУГ 8,577,976.08 5,000,000.00 3,577,976.08 8.30% 4,776,851.27 3,049,566.95 5,305,260.40 7.38% 8,697,263.51 4,947,998.22 9,054,525.69 9.45%

936,837.75 0.00 936,837.75 1,186,099.89 58,248.53 2,064,689.11 1,835,999.10 0.00 3,900,688.21

6,884,258.79 5,011,223.00 1,873,035.79 3,169,264.88 857,773.66 4,184,527.01 6,093,858.76 3,225,850.82 7,052,534.95

УКУПАН ДУГ 7,821,096.54 5,011,223.00 2,809,873.54 8.32% 4,355,364.77 916,022.19 6,249,216.12 2.22% 7,929,857.86 3,225,850.82 10,953,223.16 6.16%

845,168.68 552,469.30 292,699.38 1,070,040.65 201,291.88 1,161,448.15 1,656,347.59 1,219,326.19 1,598,469.55

6,210,637.08 6,057,823.88 152,813.20 2,859,152.93 126,001.83 2,885,964.30 4,916,242.08 2,733,152.00 5,069,054.38

УКУПАН ДУГ 7,055,805.76 6,610,293.18 445,512.58 10.97% 3,929,193.58 327,293.71 4,047,412.45 0.79% 6,572,589.67 3,952,478.19 6,667,523.93 7.55%

714,212.87 1,151,064.00 -436,851.13 904,257.87 41,262.68 426,144.06 1,399,106.12 1,612,250.30 212,999.88

5,248,322.19 4,169,259.99 1,079,062.20 2,416,138.32 24,366.00 3,470,834.52 4,645,748.24 938,453.16 7,178,129.60

УКУПАН ДУГ 5,962,535.06 5,320,323.99 642,211.07 8.83% 3,320,396.19 65,628.68 3,896,978.58 0.16% 6,044,854.36 2,550,703.46 7,391,129.48 4.87%

574,189.84 293,795.10 280,394.74 726,964.32 426,117.36 581,241.70 1,125,289.78 1,302,193.06 404,338.42

4,219,385.27 4,219,385.27 1,942,452.55 5,466,535.73 695,302.09 3,339,997.28 3,607,850.79 427,448.58

УКУПАН ДУГ 4,793,575.11 293,795.10 4,499,780.01 0.49% 2,669,416.87 5,892,653.09 1,276,543.79 14.25% 4,465,287.06 4,910,043.85 831,787.00 9.38%

459,285.31 231,943.50 227,341.81 573,919.31 718,613.98 82,647.14 882,409.94 504,076.06 460,981.02

3,331,093.05 1,962,014.90 1,369,078.15 1,533,514.25 2,246,709.03 655,883.37 2,636,840.20 661,860.10 2,630,863.47

УКУПАН ДУГ 3,790,378.36 2,193,958.40 1,596,419.96 3.64% 2,107,433.56 2,965,323.01 738,530.51 7.17% 3,519,250.14 1,165,936.16 3,091,844.49 2.23%

405,963.03 364,202.31 41,760.72 513,976.65 199,087.82 356,649.55 795,599.59 699,598.38 452,650.76

2,983,178.89 92,597.86 2,890,581.03 1,373,347.00 3,267,916.90 996,011.13 2,361,436.89 2,009,547.84 1,347,900.18

УКУПАН ДУГ 3,389,141.92 456,800.17 2,932,341.75 0.76% 1,887,323.65 3,467,004.72 1,352,660.68 8.39% 3,157,036.48 2,709,146.22 1,800,550.94 5.18%

СВЕГА ОСНИВАЧИ 82,693,460.67 60,263,986.62 22,429,474.05 100.00% 46,918,138.09 41,345,826.68 28,001,785.46 100.00% 80,174,199.22 52,340,773.77 55,835,210.91 100.00%

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2010. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
у 2007. и 2008. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

преглед задужења и уплата
у 2009. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

преглед задужења и уплата 
у 2010. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2008. 

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2009. 

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2010. 

УЖИЦЕ - 
функционисање
УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК - 
функционисање
ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА - 
фунционисање
ИВАЊИЦА - 
инвестиције

ПОЖЕГА - 
функционисање

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА - 
функционисање

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ - 
функционисање

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ - 
функционисање

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - 
функционисање
ЧАЈЕТИНА - 
инвестиције

КОСЈЕРИЋ - 
функционисање
КОСЈЕРИЋ - 
инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=6/5 10

7,268,448.99 4,785,614.58 6,801,564.32 16,580.76 3,723.20 22.45 42.57 93.90

32,796,231.95 24,803,740.62 13,943,907.59

УКУПАН ДУГ 40,064,680.94 29,589,355.20 20,745,471.91 30.63%

8,171,305.23 6,008,898.47 3,245,016.49 12,415.20 47.10 0.38 31.88 1.19

41,850,048.29 11,970,206.19 34,571,712.42

УКУПАН ДУГ 50,021,353.52 17,979,104.66 37,816,728.91 18.61%

3,100,718.52 2,975,769.47 2,863,614.97 1,175.01 10.98 0.93 3.02 0.28

15,880,598.67 7,943,380.64 14,253,077.80

УКУПАН ДУГ 18,981,317.19 10,919,150.11 17,116,692.77 11.30%

2,827,125.72 6,727,813.93 2,100.00 0.00 5.39 0.00

15,182,057.28 6,100,000.00 16,134,592.23

УКУПАН ДУГ 18,009,183.00 6,100,000.00 22,862,406.16 6.31%

2,550,492.97 659,417.68 3,489,544.84 1,287.00 0.00 3.30 0.00

13,696,501.15 4,343,073.54 14,422,481.99

УКУПАН ДУГ 16,246,994.12 5,002,491.22 17,912,026.83 5.18%

2,155,303.36 1,954,801.93 413,501.31 993.20 35.60 3.58 2.55 0.90

11,375,547.30 4,377,132.88 14,176,544.02

УКУПАН ДУГ 13,530,850.66 6,331,934.81 14,590,045.33 6.55%

1,732,754.46 1,571,561.50 565,531.38 2,385.68 68.72 2.88 6.13 1.73

7,695,846.73 7,683,976.77 439,318.54

УКУПАН ДУГ 9,428,601.19 9,255,538.27 1,004,849.92 9.58%

1,367,964.05 865,215.03 963,730.04 1,245.60 22.26 1.79 3.20 0.56

6,488,697.06 5,804,626.58 3,314,933.95

УКУПАН ДУГ 7,856,661.11 6,669,841.61 4,278,663.99 6.90%

1,225,087.81 1,677,738.57 764.19 33.46 4.38 1.96 0.84

5,810,988.70 4,750,000.00 2,408,888.88

УКУПАН ДУГ 7,036,076.51 4,750,000.00 4,086,627.45 4.92%

ОСТАЛО 0.00 23.92 0.00 0.00 0.60

СВЕГА ОСНИВАЧИ 181,175,718.24 96,597,415.88 140,413,513.27 38,946.64 3,965.24 10.18 100.00 100.00 100.00%

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2011. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
у 2011. години

пријем отпада у тонама учешће 
појединачних 

уплата у укупним 
уплатамазадужено уплаћено

стање дуга 
31.12.2011.

планирано у 
2011.

остварено у 
2011.

индекс 

8=план/укупно 
планирано

9=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=6/5 10

2,298,289.83 6,355,347.48 2,744,506.67 22,464.00 16,366.41 72.86 27.72 46.09

10,135,428.04 21,430,096.99 2,649,238.64

УКУПАН ДУГ 12,433,717.87 27,785,444.47 5,393,745.31 17.87%

7,051,483.53 5,028,314.26 5,268,185.76 26,496.00 7,051.81 26.61 32.69 19.86

9,429,529.43 42,656,516.56 1,344,725.29

УКУПАН ДУГ 16,481,012.96 47,684,830.82 6,612,911.05 30.66%

4,110,301.25 3,844,064.83 3,129,851.39 6,163.20 0.00 0.00 7.60 0.00

3,578,169.65 17,165,362.72 665,884.73

УКУПАН ДУГ 7,688,470.90 21,009,427.55 3,795,736.12 13.51%

2,162,898.10 8,080,344.65 810,367.38 5,760.00 4,466.14 77.54 7.11 12.58

3,165,957.46 9,900,792.13 9,399,757.56

УКУПАН ДУГ 5,328,855.56 17,981,136.78 10,210,124.94 11.56%

3,380,924.64 4,296,012.91 2,574,456.57 5,184.00 0.00 0.00 6.40 0.00

2,856,170.22 10,714,952.93 6,563,699.28

УКУПАН ДУГ 6,237,094.86 15,010,965.84 9,138,155.85 9.65%

681,508.78 1,095,032.75 -22.66 3,456.00 2,481.84 71.81 4.26 6.99

2,487,178.70 8,876,224.10 7,787,498.62

УКУПАН ДУГ 3,168,687.48 9,971,256.85 7,787,475.96 6.41%

2,064,473.82 1,613,429.83 1,016,575.37 5,184.00 3,269.08 63.06 6.40 9.21

2,538,802.43 4,446,558.43 -1,468,437.46

УКУПАН ДУГ 4,603,276.25 6,059,988.26 -451,862.09 3.90%

1,813,368.05 1,520,305.50 1,256,792.59 4,032.00 0.00 0.00 4.98 0.00

1,591,289.16 4,106,343.94 799,879.17

УКУПАН ДУГ 3,404,657.21 5,626,649.44 2,056,671.76 3.62%

748,047.97 1,263,811.34 1,161,975.20 2,304.00 1,516.30 65.81 2.84 4.27

1,425,087.85 3,112,288.00 721,688.73

УКУПАН ДУГ 2,173,135.82 4,376,099.34 1,883,663.93 2.81%

ОСТАЛО 0.00 359.31 0.00 0.00 1.01

СВЕГА ОСНИВАЧИ 61,518,908.91 155,505,799.35 46,426,622.83 81,043.20 35,510.89 43.82 100.00 100.00 100.00%

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2012. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2012. години

пријем отпада у тонама учешће 
појединачних 

уплата у укупним 
уплатамазадужено уплаћено

стање дуга 
31.12.2012.

планирано у 
2012.

остварено у 
2012.

индекс 

8=план/укупно 
планирано

9=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7=6/5 10

1,905,218.08 839,288.59 21,580.00 19,883.40 92.14 23.81 28.88

10,233,316.78 14,717,094.12 -1,834,538.70

УКУПАН ДУГ 10,233,316.78 16,622,312.20 -995,250.11 18.06%

2,010,964.62 739,920.39 6,539,229.99 29,016.00 29,222.37 100.71 32.01 42.45

10,525,410.65 11,439,927.29 430,208.65

УКУПАН ДУГ 12,536,375.27 12,179,847.68 6,969,438.64 13.23%

28,881,089.00 15,243,112.91 16,767,827.48 8,320.00 4,352.26 52.31 9.18 6.32

3,994,017.51 1,130,164.54 3,529,737.70

УКУПАН ДУГ 32,875,106.51 16,373,277.45 20,297,565.18 17.79%

810,367.38 0.00 7,280.00 5,820.22 79.95 8.03 8.45

6,206,559.98 15,442,765.49 163,552.05

УКУПАН ДУГ 6,206,559.98 16,253,132.87 163,552.05 17.66%

16,319,243.70 0.00 18,893,700.27 6,240.00 0.00 0.00 6.88 0.00

3,285,275.19 9,850,502.43 -1,527.96

УКУПАН ДУГ 19,604,518.89 9,850,502.43 18,892,172.31 10.70%

1,010,977.16 0.00 1,010,954.50 4,420.00 2,693.82 60.95 4.88 3.91

2,776,233.73 8,485,526.26 2,078,206.09

УКУПАН ДУГ 3,787,210.89 8,485,526.26 3,089,160.59 9.22%

4,709,605.10 4,068,410.37 1,657,770.10 3,640.00 3,618.08 99.40 4.02 5.26

2,231,950.95 500,000.00 263,513.49

УКУПАН ДУГ 6,941,556.05 4,568,410.37 1,921,283.59 4.96%

12,435,443.86 3,539,358.93 10,152,877.52 4,420.00 514.46 11.64 4.88 0.75

1,762,066.54 2,380,933.17 181,012.54

УКУПАН ДУГ 14,197,510.40 5,920,292.10 10,333,890.06 6.43%

801,301.05 360,674.15 2,600.00 2,035.76 78.30 2.87 2.96

1,578,028.49 996,530.56 1,303,186.66

УКУПАН ДУГ 1,578,028.49 1,797,831.61 1,663,860.81 1.95%

ОСТАЛО 3,120.00 700.02 22.44 3.44 1.02

СВЕГА ОСНИВАЧИ 107,960,183.26 92,051,132.97 62,335,673.12 100.00% 90,636.00 68,840.39 75.95 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2013. године
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2013. години

пријем отпада у тонама учешће 
појединачних 

уплата у укупним 
уплатамазадужено уплаћено

стање дуга 
31.12.2013.

планирано у 
2013.

остварено у 
2013.

индекс 

8=план/укупно 
планирано

9=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

0.00 0.00 839,288.59 25,800.00 19,938.20 77.28 28.46 26.08

3,888,474.64 0.00 2,053,935.94

34,024,814.11 29,906,543.56 4,118,270.55
УКУПАН ДУГ 37,913,288.75 29,906,543.56 7,011,495.08 17.25%

0.00 0.00 6,539,229.99 30,560.00 28,910.25 94.60 33.71 37.82

4,370,975.46 5,487,924.69 -686,740.58

38,224,036.03 37,999,999.46 224,036.57
УКУПАН ДУГ 42,595,011.49 43,487,924.15 6,076,525.98 25.09%

7,385,735.53 6,426,503.63 17,727,059.38 7,004.00 4,991.62 71.27 7.73 6.53

1,698,448.80 0.00 5,228,186.50

15,977,830.61 13,514,637.98 2,463,192.63
УКУПАН ДУГ 25,062,014.94 19,941,141.61 25,418,438.51 11.50%

11,529,817.21 10,558,429.21 971,388.00 7,300.00 5,823.14 79.77 8.05 7.62

1,548,585.65 0.00 1,712,137.70

14,568,021.13 13,319,007.17 1,249,013.96
УКУПАН ДУГ 27,646,423.99 23,877,436.38 3,932,539.66 13.77%

585,000.00 0.00 19,478,700.27 3,896.00 4,012.38 102.99 4.30 5.25

1,397,057.38 978,795.14 416,734.28

11,939,279.81 10,931,106.85 1,008,172.96
УКУПАН ДУГ 13,921,337.19 11,909,901.99 20,903,607.51 6.87%

0.00 0.00 1,010,954.50 3,404.00 2,744.20 80.62 3.76 3.59

1,180,588.42 1,980,783.19 1,278,011.32

10,089,331.95 10,007,815.47 81,516.48
УКУПАН ДУГ 11,269,920.37 11,988,598.66 2,370,482.30 6.92%

0.00 0.00 1,657,770.10 4,300.00 3,703.36 86.12 4.74 4.84

949,133.15 0.00 1,212,646.64

8,928,787.53 6,002,031.00 2,926,756.53
УКУПАН ДУГ 9,877,920.68 6,002,031.00 5,797,173.27 3.46%

0.00 10,146,901.57 0.00 3,304.00 3,335.32 100.95 3.64 4.36

749,315.64 936,304.91 0.00

6,403,666.61 5,223,666.61 1,180,000.00
УКУПАН ДУГ 7,152,982.25 16,306,873.09 1,180,000.00 9.41%

12,369,796.77 2,566,963.24 10,163,507.68 2,380.00 2,031.68 85.36 2.63 2.66

671,053.79 1,580,805.13 393,435.32

5,734,838.58 5,784,026.14 -49,187.56
УКУПАН ДУГ 18,775,689.14 9,931,794.51 10,507,755.44 5.73%

ОСТАЛО 2,700.00 951.05 35.22 2.98 1.24
СВЕГА ОСНИВАЧИ 194,214,588.80 173,352,244.95 83,198,017.75 100.00% 90,648.00 76,441.20 84.33 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2014. годину
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2014. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2014.

планирано 
у 2014.

остварено 
у 2014.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано
УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

-839,288.59 0.00 0.00 25,530.00 19,181.46 75.13 28.73 25.09

1,750,599.77 1,845,847.35 1,958,688.36

24,035,881.80 28,154,152.35 0.00
УКУПАН ДУГ 24,947,192.98 29,999,999.70 1,958,688.36 19.88%

-5,166,735.19 0.00 1,372,494.80 31,423.00 28,068.97 89.33 35.36 36.71

2,646,419.05 2,428,449.13 -468,770.66

37,641,066.86 37,865,103.01 0.42
УКУПАН ДУГ 35,120,750.72 40,293,552.14 903,724.56 26.70%

-7,408,438.28 1,721,219.10 8,597,402.00 5,465.00 5,120.02 93.69 6.15 6.70

1,623,013.98 4,713,388.71 2,137,811.77

15,608,281.64 12,575,515.92 5,495,958.35
УКУПАН ДУГ 9,822,857.34 19,010,123.73 16,231,172.12 12.60%

11,271,684.58 11,156,197.78 1,086,874.80 6,334.00 5,692.77 89.88 7.13 7.45

-6,023,283.02 0.00 -4,311,145.32

13,457,305.69 13,920,802.47 785,517.18
УКУПАН ДУГ 18,705,707.25 25,077,000.25 -2,438,753.34 16.62%

-6,832,990.25 0.00 12,645,710.02 4,844.00 4,596.90 94.90 5.45 6.01

1,335,008.55 0.00 1,751,742.83

11,771,696.86 7,893,485.49 4,886,384.33
УКУПАН ДУГ 6,273,715.16 7,893,485.49 19,283,837.18 5.23%

-1,010,977.16 0.00 -22.66 3,229.00 2,632.00 81.51 3.63 3.44

122,961.40 914,435.08 486,537.64

9,946,791.05 8,408,171.71 1,620,135.82
УКУПАН ДУГ 9,058,775.29 9,322,606.79 2,106,650.80 6.18%

-1,657,770.10 0.00 0.00 4,099.00 3,472.22 84.71 4.61 4.54

906,978.40 1,657,770.10 461,854.94

5,811,485.09 4,370,214.21 4,368,027.41
УКУПАН ДУГ 5,060,693.39 6,027,984.31 4,829,882.35 3.99%

0.00 0.00 0.00 4,471.00 4,546.70 101.69 5.03 5.95

407,231.71 407,231.71 0.00

6,320,095.51 7,499,995.51 100.00
УКУПАН ДУГ 6,727,327.22 7,907,227.22 100.00 5.24%

1,333,685.02 2,391,966.72 9,105,225.98 2,360.00 2,139.30 90.65 2.66 2.80

641,249.64 1,084,267.88 -49,582.92

5,652,565.64 1,890,758.53 3,712,619.55
УКУПАН ДУГ 7,627,500.30 5,366,993.13 12,768,262.61 3.56%

ОСТАЛО 1,117.00 1,010.91 90.50 1.26 1.32
СВЕГА ОСНИВАЧИ 123,344,519.65 150,898,972.76 55,643,564.64 100.00% 88,872.00 76,461.25 86.04 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2015. годину
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2015. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2015.

планирано 
у 2015.

остварено 
у 2015.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

0.00 0.00 0.00 24,050.00 20,328.72 84.53 26.55 24.45

8,799,720.39 2,429,272.51 8,329,136.24

27,957,254.64 27,570,727.49 386,527.15
УКУПАН ДУГ 36,756,975.03 30,000,000.00 8,715,663.39 15.81%

0.00 0.00 1,372,494.80 32,500.00 31,556.96 97.10 35.88 37.96

14,424,696.05 14,561,339.50 -605,414.11

37,167,140.86 37,167,140.55 0.73
УКУПАН ДУГ 51,591,836.91 51,728,480.05 767,081.42 27.27%

3,666,446.24 3,758,464.64 8,505,383.60 5,600.00 5,471.22 97.70 6.18 6.58

5,811,450.38 6,790,527.98 1,158,734.17

15,634,517.11 15,649,337.81 5,481,137.65
УКУПАН ДУГ 25,112,413.73 26,198,330.43 15,145,255.42 13.81%

12,045,402.39 11,987,015.43 1,145,261.76 6,500.00 6,033.26 92.82 7.18 7.26

5,298,675.36 0.00 987,530.04

14,150,001.48 14,001,153.11 934,365.55
УКУПАН ДУГ 31,494,079.23 25,988,168.54 3,067,157.35 13.70%

0.00 12,645,710.02 5,300.00 4,853.54 91.58 5.85 5.84

4,780,202.81 0.00 6,531,945.64

11,691,050.33 11,751,871.75 4,825,562.91
УКУПАН ДУГ 16,471,253.14 11,751,871.75 24,003,218.57 6.19%

0.00 0.00 -22.66 3,500.00 3,020.12 86.29 3.86 3.63

4,039,527.77 2,616,590.32 1,909,475.09

9,879,564.34 11,499,700.16 0.00
УКУПАН ДУГ 13,919,092.11 14,116,290.48 1,909,452.43 7.44%

0.00 0.00 0.00 4,100.00 3,930.26 95.86 4.53 4.73

3,247,575.20 2,559,655.28 1,149,774.86

8,736,934.82 8,045,234.14 5,059,728.09
УКУПАН ДУГ 11,984,510.02 10,604,889.42 6,209,502.95 5.59%

0.00 0.00 0.00 5,300.00 4,862.66 91.75 5.85 5.85

2,563,875.17 2,563,875.17 0.00

6,270,527.53 6,270,627.53 0.00
УКУПАН ДУГ 8,834,402.70 8,834,502.70 0.00 4.66%

3,175,861.78 2,574,500.87 9,706,586.89 2,500.00 2,094.16 83.77 2.76 2.52

2,296,092.65 2,296,092.65 -49,582.92

5,615,606.56 5,615,606.56 3,712,619.55
УКУПАН ДУГ 11,087,560.99 10,486,200.08 13,369,623.52 5.53%
ОСНИВАЧИ 1,220.00 988.26 81.00 1.35 1.19

СВЕГА ОСНИВАЧИ 207,252,123.86 189,708,733.45 73,186,955.05 100.00% 90,570.00 83,139.16 91.80 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину
у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2016. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2016.

планирано 
у 2016.

остварено 
у 2016.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

0.00 0.00 0.00 21,600.00 19,969.75 92.45 23.68 24.43

0.00 0.00 8,329,136.24

0.00 0.00 386,527.15

УКУПАН ДУГ 0.00 0.00 8,715,663.39 0.00%

0.00 0.00 1,372,494.80 33,600.00 29,798.60 88.69 36.84 36.46

4,448,165.25 4,448,165.25 -605,414.11

0.00 0.00 0.73

УКУПАН ДУГ 4,448,165.25 4,448,165.25 767,081.42 9.10%

8,496,417.18 16,721,967.90 279,832.88 6,000.00 5,477.74 91.30 6.58 6.70

1,687,919.84 2,846,654.01 0.00

0.00 5,481,137.65 0.00

УКУПАН ДУГ 10,184,337.02 25,049,759.56 279,832.88 51.24%

0.00 1,145,261.76 0.00 6,960.00 5,794.72 83.26 7.63 7.09

1,538,985.72 1,435,420.92 1,091,094.84

0.00 934,365.55 0.00

УКУПАН ДУГ 1,538,985.72 3,515,048.23 1,091,094.84 7.19%

0.00 0.00 12,645,710.02 5,640.00 5,075.98 90.00 6.18 6.21

1,388,396.79 0.00 7,920,342.43

0.00 964,917.50 3,860,645.41

УКУПАН ДУГ 1,388,396.79 964,917.50 24,426,697.86 1.97%

22.66 0.00 4,320.00 2,935.64 67.95 4.74 3.59

1,173,269.77 3,003,790.62 78,954.24

0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 1,173,292.43 3,003,790.62 78,954.24 6.14%

0.00 0.00 0.00 3,720.00 3,840.40 103.24 4.08 4.70

943,249.32 2,029,548.98 63,475.20

0.00 5,059,728.09 0.00

УКУПАН ДУГ 943,249.32 7,089,277.07 63,475.20 14.50%

0.00 0.00 0.00 5,520.00 5,892.36 106.75 6.05 7.21

744,670.52 694,558.52 50,112.00

0.00 0.00 0.00

УКУПАН ДУГ 744,670.52 694,558.52 50,112.00 1.42%

3,210,171.60 3,496,066.99 9,420,691.50 2,640.00 2,108.58 79.87 2.89 2.58

666,893.82 622,015.74 -4,704.84

0.00 0.00 3,712,619.55

УКУПАН ДУГ 3,877,065.42 4,118,082.73 13,128,606.21 8.42%

ОСТАЛО 1,200.00 844.16 70.35 1.32 1.03

СВЕГА ОСНИВАЧИ 24,298,162.47 48,883,599.48 48,601,518.04 100.00% 91,200.00 81,737.93 89.62 100.00 100.00

Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2017. годину

у динарима

преглед задужења и уплата 
У 2017. години

учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено
стање дуга 
31.12.2017.

планирано у 
2017.

остварено у 
2017.

индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД



ОСНИВАЧИ

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8=7/6

18,920,240.97 18,920,240.97 0.00 157,604.76 119,391.14 75.75 27.56 28.02

107,461,466.61 99,132,330.37 8,329,136.24

86,017,950.55 85,631,423.40 386,527.15

УКУПАН ДУГ 212,399,658.13 203,683,994.74 8,715,663.39 19.28%

22,691,671.01 21,319,176.21 1,372,494.80 196,010.20 154,656.06 78.90 34.27 36.30

131,983,275.76 128,140,524.62 -605,414.11

113,032,243.75 113,032,243.02 0.73

УКУПАН ДУГ 267,707,190.52 262,491,943.85 767,081.42 24.85%

52,574,329.16 52,294,496.28 279,832.88 39,727.21 25,423.84 64.00 6.95 5.97

51,983,649.97 51,983,649.97 0.00

47,220,629.36 47,220,629.36 0.00

УКУПАН ДУГ 151,778,608.49 151,498,775.61 279,832.88 14.34%

43,795,864.74 43,795,864.74 0.00 42,234.00 33,630.25 79.63 7.38 7.89

43,064,920.86 41,973,826.02 1,091,094.84

42,175,328.30 42,175,328.30 0.00

УКУПАН ДУГ 129,036,113.90 127,945,019.06 1,091,094.84 12.11%

19,574,227.98 6,928,517.96 12,645,710.02 32,391.00 18,538.80 57.23 5.66 4.35

42,724,644.18 34,804,301.75 7,920,342.43

35,402,027.00 31,541,381.59 3,860,645.41

УКУПАН ДУГ 97,700,899.16 73,274,201.30 24,426,697.86 6.94%

5,854,411.66 5,854,411.66 0.00 24,218.20 16,543.22 68.31 4.23 3.88

35,465,515.84 35,386,561.60 78,954.24

29,915,687.34 29,915,687.34 0.00

УКУПАН ДУГ 71,235,614.84 71,156,660.60 78,954.24 6.74%

9,275,507.22 9,275,507.22 0.00 26,532.68 21,902.12 82.55 4.64 5.14

28,015,371.28 27,951,896.08 63,475.20

23,477,207.44 23,477,207.44 0.00

УКУПАН ДУГ 60,768,085.94 60,704,610.74 63,475.20 5.75%

17,532,390.52 17,526,414.57 5,975.95 28,292.60 19,173.76 67.77 4.95 4.50

21,808,593.30 21,764,458.03 44,135.27

18,994,289.65 18,994,289.65 0.00

УКУПАН ДУГ 58,335,273.47 58,285,162.25 50,111.22 5.52%

23,778,190.22 14,357,498.72 9,420,691.50 15,548.19 11,959.24 76.92 2.72 2.81

19,807,357.72 19,812,062.56 -4,704.84

17,003,010.78 13,290,391.23 3,712,619.55

УКУПАН ДУГ 60,588,558.72 47,459,952.51 13,128,606.21 4.49%

ОСТАЛО 9,357.00 4,877.63 52.13 1.64 1.14

СВЕГА ОСНИВАЧИ 1,109,550,003.17 1,056,500,320.66 48,601,517.26 100.00% 571,915.84 426,096.06 74.50 100.00 100.00

 Преглед дуговања оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за период од 2007. до 2017. године
у динарима

преглед задужења и уплата учешће 
појединачних 

уплата у 
укупним 
уплатама

пријем отпада у тонама

задужено уплаћено стање дуга планирано остварено индекс 

9=план/укупно 
планирано

10=реализација/
укупно 

реализовано

УЖИЦЕ – функцион./депон.

УЖИЦЕ - инвестиције

УЖИЦЕ – кредит ЕБРД

ЧАЧАК – функцион./депон.

ЧАЧАК - инвестиције

ЧАЧАК - кредит ЕБРД

ИВАЊИЦА – функцион./депон.

ИВАЊИЦА - инвестиције

ИВАЊИЦА - кредит ЕБРД

ПОЖЕГА – функцион./депон.

ПОЖЕГА - инвестиције

ПОЖЕГА - кредит ЕБРД

Б.БАШТА – функцион./депон.

Б.БАШТА - инвестиције

Б.БАШТА - кредит ЕБРД

ЛУЧАНИ – функцион./депон.

ЛУЧАНИ - инвестиције

ЛУЧАНИ - кредит ЕБРД

АРИЉЕ – функцион./депон.

АРИЉЕ - инвестиције

АРИЉЕ - кредит ЕБРД

ЧАЈЕТИНА – функцион./депон.

ЧАЈЕТИНА - инвестиције

ЧАЈЕТИНА - кредит ЕБРД

КОСЈЕРИЋ – функцион./депон.

КОСЈЕРИЋ - инвестиције

КОСЈЕРИЋ - кредит ЕБРД
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J(n AySOHO ylHruE

CAAPXA,J

143Beulraj He3aBrcHor peBU3opa

SrraHc cra16a

ErraHc ycnexa

l,l3Beuraj o ocTaroM pe3yrraTy

t13Bellrajo npoMeHaMa Ha xaffrany

l-l3Beulraj o roko s,1Ma roroBrHe

HanoMeHe y3 OrHaHcrjcHe 13Beurrale

CTpaHa

1-2

3

4

5

6

7

I-29

L

L
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1438EII,ITAI HE3ABI,,ICHOT PEBH30PA

BnacHxql,lMa npHBpeAflor Apyrursa JXn ,,Ay6oKo,, yx(rqe

O6aBrrI cMo peBrs iy npnro]HeHfr 6rNaHcrjc( x 
'13BeLrraja 

nprBpeAHor ApVUrBa IKn ,,Ay6oko,,
yl1fqe l\, Aa,.be rel{cry,,ApyurrBo") Hoj o6yxBarajy 6fnaHc cra$a fa AaFr 31. AeqeM6pa 2017. roArHe
h 6fnaHc ycnexa, 3BeLlTaj o ocranoM pe3ynrary, 3Bellraj o npoMeHaMa Ha xanrTary ,l f3seurraj o
ror{oBrMa roToBrHe 3a roAriHy Hojd ce 3aBpulaBa fa raj AaH, Rao ,'r nperneA 3NaqatH,lr
paqyH06oAcrBeHrx nonflrrRa fi HanoMeHd y3 OIEaHcfjl]He f3BeLLrra]e.

Ad?a6aa-a. n a.-asadc-aa.oa--a.\-. -e _)ea_-a e

PyxoBoAcrso je oArasap+a 3a cacra1fi,a!,e q a,jefifi6Ho .rp(Ka3 Ba16e oBfix OrHaNcujcHIx 3Beura]a y
cRnaAy ca pa.ryNoBoAcrBeNiM npon olora peny6rIke Cp6f]e, Hao,.3a raxBe rFrrepHe Hofrpone 3a rloje
pyxoBoAcrBo yrBpArl Aa cy HeonxoAHe I Hoie oMoryiaaajy cacraE,.balbe 0rHaHC,1]cK,1x r3seurraja koj,r
He caApxe forpeLllre xHOopMaqhje oA MareprjarHor 3Naedja, Hacrane ycneA npoHeBepe rn rpeuxe.

odea6apHacm peeBapo

Harua oAroBopHocr le Aa 3pa3LtMo MhLll,6elbe o osIM OfnaHcrjcB,rM r,i3BEL]Tajfrr'ra Ha ocHoBy
o6aB/beHe pes|13 ie PeBi3/jy cMo o6aBiflr y cHnaAy ca 3aHoHor.a o peBr3fj peny6nyRe Cp6rje I
lvlehyBapoAHrlM.raHAapArlr,la pes 3 te fpfMelbf!fM y penv6nrq,r Cp6lljr. OB,j craNAapAf HaraHyAa
ce npl1ApHaBaMo €1r9r(|Ix nprNq na Aa peBn3h]y inanrpatrlo I o6aBIMo Fa HaqrH Hoi,r oMoryiaBa Aa
ce, y pa3yr,rHoj rxepf, yBeprrro Aa 4,rH.Hrrtl r I rrseurr.lLi jre raAp*e forp€ujNe rFrOopMaqrje oA
MaTep,llanHor 3Ha!ala.

PeBr3rlja noApa3yMeBa nplMeNy nocrynaRa ,,, rlr,.by npr6a8,6a16a peBh3ujcxIx Aoxa3a o r3HocL{r/a ,1

rnOopMaqrjaMa o6e,rogamenrru y 0ffaHcfjcH'rr,, rl3Beurral Ma. 143a6paH,1 nocrynqx cy rdcHosaHr Ha
fpocybrBa$y pesr3opa, yK,.by,ryjynll fpoqeF! pr3l1ka r.rarepijanHo 3Hd,rajHfx rpeua(d cdAp)i{aHrx y
OIHancfjc(hM 3BeurrajrMa, H.craxfx,/.nel fp.Fe]ep€ rnn rpeurHe. Iprr]1Korn npoqeHe oBrx p,1:fHal
pe3113op pd3Marpa HrepHe NoHrpone H! e .. :!ne3.H:He 3. cacTasr.ba|be i o6jeHrrlBHo npyka3hBa|be
0,rHaHcIlcxfx 

'13EeurTa]a 
,i qrr.by Hperp.lbr el.ri:rtsri.i pea 3 lct{t1r no.rynaHa yAarrM oKonhocr Ma,

arr He 3a noTpe6e lr3paHaBarba r.rfur,.bE-. ! ad,+..Hocr;1 fHrepH x HoHrpona fpaBNorrxqa. peBl3rja
TaKohe yH,'byqyle oqeHy aAerBarHo.rn ra,,..a-.!:: p":q!HoBoACTEenqx norrr|'lHa I nprxBar,.hxBocrLl
pa!yHoBoacrseHIx npoqeHa rl3BpL]e!i,i a: -.:-. c,fo3oacrBa, Hao I oqeHy onulTe nperesTaqrje
OIHaNcrjcKf x 113Beura]a.

CMaTpaMo Aa cy peBf3rllcxf AoFa3!r
3a l,3paKa3a$e N a L!er rxru],belna.

fi,rr<i'n iiLi.'

xoje c.\lo npH6aBhnx AoBo,,bH,1 h oAroBapajyhI Aa o6e36eAe ocNoB

1- -=-ift' cr.sift. Brcircgsarcijc: BD 1466t. Upnani i uFll.c"i kpni,4.101,03 EUR

?3. I d1o:iI:i . T.lmli nim, 170 30006666000-63 . Unicrcdir B.nL S.bi. a.d, Beoghd



143BEtiJTAJ HE3AB14CHOt' PEB143OpA (HACTABAH)

BnacHnr.|4Ma npxBpeAHor ApyuJrBa lXn Ay6oKo yxxqe (HacraBaK)

no HaueM MvuJ,,r,elby, 0 HaHcujcHv 143Beurrajx rcruHxro x o6jeKTuBHo, no cBxM MarepxjanHo
3Ha'.rajH,4M nrra16hMa/ npuxa3yjy OriHaHchjcKr4 nonoxai ,qpyurrBa Ha AaH 31, AeqeM6pa 2017, toAuHe.
Rao x pe3yrrare lberoaor nocnoaaba x roRoBe roToa He:a roAxHy Hoja ce laBpuaaa Ha raj AaH, y

cH,aAy ca paqyHoBoAcrBeHxM nponxcr,lMa Peny6nxxe Cp6uje,

CKpemohe no{$e

Kao uro ie HaBeAeHo y HanorneHf 5 HeHperHrHe, nocrpoje$a r onpeMa, ApyurrBo Hrlje x3BpLrxno
npoqeHy rpourHoBa perynTrsarPrje 3eM/5rrura. pykoBoacTBo ApyurBa cMarpa aa he HaKoH paaoBa Ha

cra6rn 3aq'1jr r npoLrxpL4pelby rera AenoH te .arneAar[ yhynHr npocTop No]11 ie norpe6Bo
peHyrTr'rBrlcaTl4. TpoL!xoBI pekyrTl1Baqrje he yBehar,l BpeAHocr 3eM,'b14urra no HaBeAeHoM nura$y
H ie l13paxeBa pe3ep8a y HaueM MrL]r/seby

U3eeumajo dpyeuM 30KaHcKuM u pe?ynomopBuM 3oxmeeuMo

loAuLr$r f39€ujral o nocno8arhy 3a 2017 roAuHy, ca.raB/beH oA c-rpaFe ApyurBa Na ocHoBy 3axreBa

Aarxx y eraHy 29 3aHoHa o paLryHosoAcrBy ycRnabeH je ca nojeA HaeHIM OrNaHcrjct(xM ,]rBeL!TalL4Ma

ApyurTBa 3a nocroBHy 2017. roAhHy.

10. anprn 2018. roA He

.tvat-\c(.

eH,l peB 30p



n(n AvSoKo vxxqE

SXJIAHC CTAI$A
Ha AaH 31. AEqeM5pa 2017. roAxHe
(y xxEaAaMa PCI)

HanoMeHa 2017. 2016.

AIfiUBA

Hexp€THrBe, nofipojeba , onpeMa

3arrxe
norpaxxsaba no ocHo8y npoAaj€

Apyra nmpar{xaa}ba
Torosl.rHaI, roroakft cxu €KBuaaneHry
nopes Ha AoAary BpeAHocY u ABP

YKYNHA AIfiI4BA

NAC}IBA
Ranma,

AKryapcKr Ao6rqr
HepacnopeieHu Ao6uraK p3Hyjxx rqAkHa

{ry6HmR)/H€paciopeDeHn Ap6max reKyhe roArHe

Ayropo{He o6asBe
AyropoqHa pBep8rcal6a
O6aBBe (oje ce Mory xoHBepr6ar, y xannI.n

oanoxeHe noDec(e o6aB$e

Npa opo,rHe o6aae3e
o6aB$e 13 nocioBaba
osEn€ xparxoporBe o6aBe3e

o6aBe3e no oaHoByjaaHrx npxxoaa,l nBP

L343.642 1.390.174
1.383.642 1.390.774

45.014
41.492
7.\48
9.094
2.968

6.859
30.523

2.279
11.263

1.648
105.716 52.572

1,489.358 1.443.346

613.080
ML

194.362
(18.537)

789.006

513.080
201

746.342
105.513

855.136

7L7
93,039

711
77.958

93.750 78,669
9.051 8.614

10

11
t2

33,8,10

94,838
468.473

14.164
47,4t4

429.349

597.551 490.927

YKYNHA NACI,IBA

BaH6fi ,aHcHa esrAeHqrra

1.489.358 1,443.346

49,42 53.938

HanoMer€ na HapeflHHM crpaHaMa qHhe

ca.raBH, aeo oBhr 6"NaHcft.kxx l.rBeurlja.
ll-/ 14a,,49rioBHi .iaae'qii rEaopb8nl

OhHaHcnjcxfi AxpexroD

5

7



JKn AySOKO vH{HqE

EI,,,lAHC YCNEXA

3a nocnoEHy 201,7. roA14tty

(y xnrbaAaMa PCA)

HanoMeHa 20L7. 20L6.

nocIoBHx nPuxoE14
npxxoAx oA npoAaje Po6e
npxxoA[ oA npoAaie npo[3BoAa I ycrYra

flp,ixoAl,1 oA npl4M.IbeHxx Aoraquja , AoHaqxja

noc/toBH14 PAcxoAl4
CMa!$ebe BpeAHocrr,l 3afllxa yqrHaKa

Tpour(oBr,, Marep,l jana

TpouJKoBv rop,lBa n eHePrxje

TpourKoBM 3apaAa x ocralu n,rtlHu pacxoAr4

TpouKoBx npo,43BoAHrrx YcrYra
TpourKoBv aMopru3a4rlje
HeMarepx jarH,r rpot!Ko3'1

noc,IoBH14 (ryEhrAl{ )/AoEITAK

OxHaHcujcl<ri npruoAh
ouHaHcujcxx pa€xoAl

nprixoAx oA ycxnabuBal6a speAHocrl4 ocrane

,1MOBl,lHe

PacxoAx oA ycxrabIBarta BPeAHocrx

ocTane r/MoBuHe

Ocranh nprxoAr,{

Ocranx pacxoAr,{

l4cflpaBKa rperuaxa ,t3 paHnjrx flepxoAa

{TYEI4TAK )/AOShTAH NPE ONOPE3HBA}bA

flope3 Ha 406xraK

HETO (|YEI4TAK )/AOEXTAK

19

20

21 (438)

13

14

-i54.52;
20.811

712.1g;
119.634

115 -402 332.433

15

15

16

lt

18

613

11.s83
35.962
87169
16_637

64_519

9 459

143

Ll.r40
30.814
7s.654
17.806
63.368
15.22s

22A.662 214.150

(45.260)

609
(s)

33-811

(s e01)

630
(ls3)

(1.ss0)

gq.1ee)

1.036
(8.319)

42.712

(36.102)

682
(136)

118.283

- 11!.934

117.556

(12.043)

105.513

Hanor,leHe H. HapeAH Nl crpaHaMaqrlHe

cacr.:F! n.. c?rlr dnH.Hcx cx t f3seuraja,

t-



JKn AyEOKO y1{t4UE

}43BEIIITAJ O OCTMOM PE3Y'ITATY
3a aocroBHy 2017. roAriHy

{y xrarbaAaMa PCA)

2017.

(18.637) 10s.513

{18.q12L 105.513

2016.

HErO (rySXTAr{) /AOsXTAK
CraBxe Koje Hehe 6xrh pekrac!{Ox KoBeHe y
6nnancycnexa y 6ygyfirM neproAhMa:

AxryapcKx ry6hqx no ocHoBy nraHoBa

AeOxHkcaHhx nprMa$a

ocTMt4 6pyTo cBEosyxBATHt4 AOStlTAK
nope3 Ha ocranu cBeo6yxBarHu A06urax

vHvnAH HETO CBEOEyXBATHt4 (TyEXTAK]/

AOSXTAr(

HanoMeHe Ha HapeAHrM crpaHaMa LruHe

cacraBHx aeo oBr,lx 0hHaHctjcHux x3BeuTaja
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JKn Av6OKO vlt(l4LlE

I43BEIIITAI O TOKOBHMA TOTOB14HE

3a no€noBHy 2017. roAlHY
(y xhrbaAaMa PCA)

2017. 2016.

NOCNOBHE AKTXBHOCI14

nphxoAu oA npoAaje h npr1M./beHrl aBaHcrl

nprrMrbeHe xaMare x3 floc0oBHux aBrrlBHoc

Ocranx npxrxBr,4 x3 peAoBHor nocJloaa$a

hcnn are Ao6a B/ba.r xMa x Aar[ aBaHcrj

3apaAe, HaKBaAe 3apaAa I ocrar]1,'lh'lHu pacxoAr,r

nnaieHe xaMare
nope3 Ha Ao6uraK
flnaharba no ocHoBy ocranxx jaBH x npuxoAa

Hemo (odnuB)/npunua zomoauHe u3 nocnoBHux oRmuoHocmu

AXT14BHOCT14 XHBECT14PA}bA

flpuMJbeHe xaMare u3 aKrrBHocrl,4 hHBecrlpat5a

KynoBxHa oBpeMe

Ocranri OhHaHcxjcKx nnacMaHx, Hero oAr14Bx

Hemo odnus 2omoauHe u3 aKmuBHocmu uHeecmupdtbo

AKT14BHOCTI4 Ot4HAHC14PAIbA

Ocrane Ayropo.rHe v (parKoposHe o6aBe3e, Hero npurr-1Bx

KparKopo,.rHx xpeAvrx, Hero oAn,4Bx

Hemo npu4ue/@Anuo) zomoeuHe u3 oqmuaHocmu (buHdHcupabo

Hero oAnns roroBnHe y o6paqyHcKoM nepxoAy

roToB14HA HA nO9ETKv OEPALIvHCKOT nEPUOAA

185.756
362

7.831

{93.022)
{80 870)

(s)
(22.002)

(2 399 )

(4.348)

25
(78.s18)

251.101
412

105.185
(8e.04s)

114.2171
(6.933)
(6.582)

18.721)

r11.4AA

2!1
(s1.27s)
(19.783)

(78 4931 i70.841)

33.817
(13s.314)

(101497)

80.478-

80.478

12.362) (944)

11.263 L2.246

ll03 TLrBHe qpcBe pa3nrl{e no ocHoBy npepaeyHa roroB He

HerarxBHe kypcHe pa3nfRe no ocHoEy fpepa'ryfa roroBuNe

TOTOB14HA HA XPAJY OSPAI{YHCKOT NEPIOAA

193 137

1116)

9.094 11.263

HanoMeHe Ha HapeqHrlr/ crpaHaMa qrlHe

(dc oEr/ae .. l.'_._ _." r'.8'L',al..

tl
It



rKn AvEor(o v)tfl4qE

HANOMEHE Y3 O14HAHCI,,IJCKE 143BELI,]TA]E

31. AeqeM6ap 2017. roAxHe

1. onuiTE 14HooPMAl-lhJE

lKn Ay6oKo yxIqe {y Aa/beM re]<cry ,,ApyurrBo") je ocHoBaHo 13 oKro6pa 2005. roArHe

Apyurrso je opraHL43oBaHo Hao jaBHo HoMyHanNo fpeAY3ehe I per crpoBaHojeHoaAreHqxlera
ipfspeAHe perrcrpe.

O( roBFa Ae4arroc Ap, r'sr,a'1. ftdie o'ndAd ' oi,' r,r e ona'.F

2. OCHOBE 3A cAcTAB/bAlbE 14 nPE3EHTAql,lJv OI4HAHcl4JCt{l4x I43BELIITAJA

CeA Urre,qpyLxrBa je y yxrqy, Ay6oxo 66.

Nlarr,rHr 6poj ,qpyurrBa je 20104279 a ropecxr

ovHaHcrjcBI f3Beurai 3a nocnoEHy 2017.

Apylrrua AaHa 31. Mapra 2018. roArBe.

Ocxose aa cacras^aR e OuHaHcnjcKnx x3Beuiraja

ofiHaHchjcKu x3BeurajI Apyu]TBa cy cacraB,IbeHh

(Cnyx6eHh rracH,4x PC, 6p. 62120!3) h Apytv,M

npxMebyjy y Peny6rraqu cp6hju.

raeNTrOrBaqroHf 6poj 104384299.

roArHy oAo6peHr cy oA crpaHe pyxoBoAcrBa

y cHnaAy ca 3aKoHoM o paryHoBoAcEY

pa'.ryHoBoAcrBeHrM aponucxMa l(ojx ce

Ha ocFroBy Baxeh,ax paeyHoBoAcrBeN x nponhca, npaEHa rxqa x npeAY3erHuqrl y Peny6nrqH

Cp6vjr cy y o6aBe3r aa sobe$e nocnoBHrx rGbrra, npr3HaBar],e I npoqelbxBa$e LlMoR He ,
o6aBe3a, fpLrxo4a i pacxoAa,.acraB/'La$e, np'1t(a3 Balbe, AocraB,'t'arbe I 06eroAarbxBal6e

OIHaHCrjcxrx 3seu]rala Bpue 1!, cxnaay ca 3aHoHcHoM fi npoOec oHanHoM peryrarrBoM, Boja

noApa3yMeBa oxBrp 3a npnnpeMalbe u np,lHa3rBalt'e dLrrancrjcsrx 3seluraia (,,okBrp"),

MebyHapoAHe pa!yHosoAcrBeHE craHAapa€ (,,MPC"), oAHocHo MellyHapoANe craHAapAe

OrHaHc jcKor la3BeurraBalba (,,|v]Col'1"), kao r ryMa!e|ba Koja cy cacraBHr Aeo craHAapAa

npeBoA oxBrpa, N,4 PC, MCol4 H ryMaqe$a, r3Aar x oa crpaHe oA6opa 3a MebyHapoaHe

paqYNoBoAcrBeHe cTaNAapAe x Ho^r rera 3a rYr/aqelha M€byHapoaH,lx craHAapaa +rHaHc itkor
113BeLlraBa$a, yrBpbyte ce peLrre$err lJfHvcrpa O HaHc ia h o6jaB,'bYje y Cnyx6eHoM acHhky

PC. N/lehyr[M, Ao aaryMa cacraBrra,ba 4]rHaHc lcxrlx 113BeLlraja 3a 2477 - toat{y Hucy

npeBeA€He Hrr,r o6laB,'b€He cBe BaH€tre npo.'r€HE Y craHAapAiMa I ryMaqerbiMa,

CxoAHo roMe, npxn,lxoM cacraB/baba arllr3'ra!llc(fx tl3Belrraja ApyurrBo Hrlie Y nornyHocrr4

npyMeHrro N4PC, MCO14 x ryr,raqe$a icla. H. tBalq ra roA!1Hy lrola ce saBpuraBa 31.

AeqeM6pa 2017 roAxre. l,lMajfif . !i r. "aieprrlarHo 3Na'rajHe eOekre xoje oAcryna$a

pa!yHoBoacrseHLlx npon ca Penl6xr'. ::4.' . .: l'laar I MPC Mory Aa rMaiy Ha peanHocr I
o6jexlrBHocr OvHaHc,llcx!1x r3seL-e 3 :: - OrNaHc'{jcKLl r3BeurraiH ce He

MorycMaTparxorHaHc,rjcRIM1r]EeL-..::::_:I_i.iL r,' i.arnacHocr,l ca MCO14 l,lMPC,

t
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JHn AyEOHO vXXqE

HAnOMEHE v3 O14HAHCl,'llCKE rl3BELJJTAJE

31, AeqeM6ap 2017. .oAlHe

2. OCHOBE 3A CACTAB'bATbE fi NPE3EHTAqI4JY O14HAHCI4JCK14X X3BEIJITAIA (HACTABAH)

npe3eHraqt,lia OuHaHcxjcxrx la3Beuraia

OriHaflc,rjcxh r43seuraju cy nphKa3aH,'t y rbopnrary nponucatolr npaBu,lHr-lKoM 0 caApxxHt4 14

OopMh o6pa3aqa qxHaHchjcxrlx tl3BeuJ-raia 3a npxBpeAHa ApYlurBa/ 3aApyre, Apyra npaBHa ,lhqa

h npeAy3erHxxe (Cnyx6eHk rnacHrix PC, 6p. 114 /2006, 119/2OO8,2l2O7O' 1'01'lZO72' 7811012,

3 l 2Or4, 95 1 2014 t 744 /2OL4j.

O,{HaHcxjcxtl 143Beuraix cy l.4cKa3aHx y xx,'baAaMa Al4Hapa (PqA), oq4M YxonxKo H'{je Apyraquje

BaBeAeHo. Ar,4Hap npeAcraB/ba 3saHr''lHy x3BeulrajHy Banyryy Peny6n14q,l Cp6uiv'

PaqyHoBoAcrBeHn MeroA

OuHaHc jcKx r43BeLlTaj cy cacraB,IbeH,1

VKonuKo tMCOl4 He 3axreBajy Apymtlrju
pavyHoBoacTBeHrlM no.rll4TrKaMa.

Haqeno ctalHocrr nocroBa*,a

no MeToAy npso6xTHe Ha6aBHe BpeAHocrx, ocrM

ocHoB BpeaHoBaBa Ha HaquH oflrcaH y 3Ha'rajHuM

orfaHcl,licNh u3Beurajx Apyu]rBa cacraE,r,eHLr cy Fla ocHoBy Na!ena cranHocru noc'IoBalba

3. nPEr/IEA3HAqAJHI4XPAqvHOBOACTBEHHXnOn[Tl'4RA

H€KperHuHe, nocrpojeE,a u onPeMa

HeRp€rHrHe, nocrpoje$a onperla ce rH!lqrjanHo np,r3rajy no Ha6aBHoi BpeANocrt', oAHocHo

no qeHx (o!|rc$,a 3a.peacrBa f3pabeHa y concrseHoi pex{rjr' Ha6aBHy EpeAHocr 'rIHL,l

OaxrypNa BpeAHocr yBefraHa 3a cBe rpour(oEe (o|1 ce 
^iory 

Aip€HrHo nplnL4carr Aosobethy

oBrlx cpeAcraBa y crarhe oyHxqrloHanNe npfnpaBNocT,l

HaxoH nolerHor nprl3HaBaba, HeHperHrHe, nocrpojeba l1 onpeMa BpeAHYjY ce no Ha6aBHoi

BpeaBocll yMa$eHoj 3a HyMynupaHy rcnpaBHy BpeAHocTx no ocHoBY aMoprL4raqxje x 3a

eBefryanHe xyMynIpaHe ry6,lrHe no ocN0By yrxalbe$a speAHocl'1'

AMoprrsaqrla HeKperHtlHa, nocrpoje$. ,1 oFper'ie ce YspaqyHaBa FpvMeNoM nponopqroHanHe

^leroAe 
y roKy npoqe$eFor xoprcHci Ee!e ynorp€6e .peAcTasa, y3 npIr'1eHy c/,1eAeht4x cTona:

2,541

5,A%

15,5%

25,O%

25,A%

10,0%

10,0%

06paqyH aMoprr3aq,lje nollrln. .: -:.::-:_ '.:.(a I oAHocy sa Meceq y xoieM je cpeAcrBo

craB,'beHo y ynorpe6y AMopr,rsa-: .e3xAhpaiY cBaxe roarHe paar o6paLryNa

aMoprx3aqrje koja oApaxaBa crt-:-,' . :l :_ :: !i .peacrasa y roKY nocnoBa$a I npeocran'

FaMepaBaHL{ Bek tbrlxoBor Hopf!: a-:

tpalleBIHcxr o6jekrr
npo 3BoAHa onpeMa

KaHqeraprjcKr Frar\l eL!ra.

Tere(oMyH BalltloHa on!'. ':



.,Kfl Av6OKO vll(n-lE

HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCKE 14 3BE TIITAJ E

31. AeqeM6ap 2017. roAhHe

3. NPEMEA 3HAqAIHXX PA']YHOBOACTBEH},IX NO,lXTXKA (HACTABAH)

HexperHxHe, nocrpojerba h onpeMa (HacraBaK)

cpeAcrBo ce ,lckrsr,ixaBa ,i3 eBr,lAeHqhje y MoMeHry oryl]elba ,1nr yxorxxo ce He oqexyjy 6yAyhe

exoHoMcke (opr,4cTr1 oa ynoTpe6e Tor cpeAcrBa, Ao6u\h vrtv ry6l,1q no ocHoBy npoAaje ,4nh

oTnlca cpeacTBa (Hao pa3nuKa x3Meby HeTo npoAajHe BpeAHocTx ,l KthuroBoAcTBeHe

BpeAHocru) npx3Hajy ae y 6rinaHcy ycnexa oAroBapaiyher nepxoAa.

3anl.xe

3anvxe ce BpeAHyjy no Ha6aBBoj BpeAHocrla, oaHocNo qeH Rourralt,a, xrv Bero npoAa]Hoj

speaHocrr, Y 3aBrcHocTr4 xoja je Nnxa.

Ha6aBHa BpeaHocr y&rbyqyje BpeAHocr no Oakryp14 Ao6aB.rbaqa, yBo3He Aax6riHe? TpaHcnoprHe

rpoLrJKoBe h Apyae 3aBvcHe rpourHoBe Ha6aBxe. LleHa Kourrarta o6yxsara Tpot!HoBe a,4peKTHor

MaTepxjara, al4peKrHor paAa ,1 xHAvpeKrBe TpoLlJl{oBe nporl3Boart'e. TpoLllKoBrl cy ytsbygeHu y

qeHy (oLlTalba Ha 6a3, HopManHor deneHa,lcxopr,lLlheHocrv xanaqhTeTa, He yK.,byqyjyir4

Hero npoAajHa BpeAHocr npeAcraB/'ba speAHocr no Koioj 3anxxe Mory 6xrr npoAare y

HOpMdnHvM yanoBhMa nocnoBalba, HaxoH YMahelhd 3a lpouRoBe npoaaie.

06paqyH 3na3a 3arrxa yrBpiyje ce MeroAoM npoceqHe noHAepicaHe qeHe,

YMalbelbe BpeAHocrh xMoBHHe

Ha AaH cBaHor 6rnaHca cralba, Apy!rrBo npeIcnfryie xlbvroBoAcrBeHy BpeAHocr cBo]e

d.epyjdnJe / revr_ap.1.o nd 6r .rBoa/o ad '/ oL oJ6 ,1 rAlro-l/-e ad le

AOurno ao ry614rr{a no ocHoBy ynalbelba BpeAHocTrl tlMoBrlHe. yHOnlXO raHBe IHALaXaLl ]e

Focroje, Fpoqe$yje ce HaaoxHaAqB r,l3Hoc cpeAcrBa Aa 6,] ce Morao yrBpAr4l1 eBeHryanHrl

ry6[raH. Axo Hxje Moryhe npoqeHirrh HaAoxHaAHBx h3Hoc nojeAxHor cpeAcrBa, ApyturBo
npoqelbyje HaaoKHaA,lBr 113HOCjeAl1H'1qe koja reHepr]!re HoBaq, a HoiojTo cpeAcrBo np,1naAa.

HaAoxHaAxEa BpeAHocr je Hero npoAajHa qeHa ,rnh BpeAsocr y ynorpe6x/ 3as'1ft]o oA rola Boid

je Brura 3a noipe6e npoqetse Bp€aEocrfl y ynorpe6h, fpoqelbeHr 6yAyhr Ho3'raHh roHoBx

A'1Cr1ONryjy ce Ao caaau$e BpeaHocrh fplrr,1eHoM Ar'lc(oHrNe clone npe onope3rBarba Ho]a

oapax(aBa caaaursy rpt{lL!H}r npoueHy sp€^4eHc}{e BpearocTx Hosqa 3a pt!3,1xe cneqxorl!He 3a

AHoje npoqe$eB HaAoHHaansn tjr!3c cpeacrBa (vrf leArrrqe xoja reHep L!e HoBaq)Malb,. oA

r{fr,rlroBoacTBeNe BpeAHol]rh, !Hra :e R$froBoACrBeHa BpeaHocr ,or cpeAcrBa YMa$yje Ao

HaaoHHaArBor x3Hoca tY6rui !: ..'a'"elba BpeaHocrr npr3Haiy ce oaMax l1ao pacxoA, ocllM

axo cpeAcrso nperxoaHo Fi-e ar. . r:..1'1er pesanopu3aqrje. y roM cnyT ajy Aeo ry6rrHa, Ao

r3NOCa peBanopfi3aLlIle 'p 1-. . .. :f.;r0v fpor'1eHa Ha xan/Tany.
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JKn AySOXO vXXr.lE

HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCXE 143BEIJJTAIE

31. AeqeM6ap 2017. roAxHe

3. NPEINEA 3HAqAJH}.1X PAI]YHOBOACTBEHXX NONXTXXA (HACTABAK)

OhHaxcxjcxl,, vHcrpyMeHru

Nn dcu d ut<o tlujd $u HoH cujcK ux u H cmpyMeh o md

O,iHaHcujcxa cpeA-Ga yr.rbyqyjy AyropogHe OrHaHckjcxe nnacMaHe/ norpaxlBah,a/
(pafiopotrHe oxHaHc,4jcKe n,lacMaHe u rclag,,qy ,1 roToBnHcxe exarBareHre. ApytlTBo
(nacxol1ryje OxHaHcxjcHa cpeAcrBa y Heky oA cneAeh[x kareropuja: cpeAcrBa no Oep
BpeaHocrx Kpo3 6,4naHc ycnexa, xHsecrxqrje i(oje ce Apxe ao Aocneha, KpeAurla (3ajMoBr) M

noTpaxuBar6a u cpeAcrBa pacfloroxr,lBa 3a flpoaajy. Hracuouxaqxja 3aBvcl4 oA cBpxe 3a Kojy cy

cpeAcrsa creqefia. PyxoBoacrBo ApyurrBa )'rBpbyje HnacHoxHaqrjy ohHaHcxjcRxx cpeacraBa

np,lnxxoM 14 Hx q,rja, H o r npx3HaEa|t,a,

OxHaHc,ijcRe o6aBe3e yx,rbygyjy AyropoqHe Ol,1HaHchjcxe o6aBe3e, xparKopo'.]He OuHaHcujcHe
o6aBe3e, o6aBe3e 13 noc4oBa$a ,4 ocra/re Kpart(opo.rHe o6ase3e. ApyurBo Hnacho,lKyje

OxHaHcxjcxe o6aB8e y ABe xareropxje: o6aBe3e no Oep BpeAHocTll r.(po3 6[naHc ycnexa x

oc1ane ohsaHc,ljcxe o6ase3e.

'A/lem 
od eQ exm ueue xa aa me

' I\4eToA eoeHTxBHe GMare je MeroA r43paqyHaBaE,a aMoprx3oBaHe speAHocrx OuHaHcxjcHor
cpeAcrBa ,in,i oxHaHcxjcKe o6aBe3e x pacnoAene nprxoAa oA xaMare I pacxoAa oA KaMare

roHoM oApebeHor nephoAd. EOeHTuBHa HaMa rHa ( ror a je HaMa rHa crona xoja rag,ro A[cHoH ryje
6yAylre roroBxHcxe vcrtare u^A npxMarl,a loxoM oqeK BaHor poxa rpajaba Ol-lHaHcujcHor
l,HcrpyMeHTa unx rAe je npuxnaAHo, ToKoM HpaieI neproAa Ha Hero KrbxroBoAcrBeHy BpeAHocr

OuHaHc,ijcKor cpeAcrBa rr,4 OhHaHcxjcxe o6aBe3e.

fofioeuflo u zomoguHcKu eKBuganeHmu

noA roroBrlBoM r roroB,lHcHr4M ekB,lBareHTriMa noApa3yMeBajy ce HoBaq y 6narajHu, cpeAcrBa

Ha rexyhrM h AeBv3HxM paqyHuMa kao x xpaftopo'.rHx Aeno3xrx Ao rpx Meceqa Koje je Moryhe

/,raxo KoHBeproBarh y roroBr,iHy x xoj14 cy npeAMer 6e3Ba,]ajBor pr,13r.4Ka oA npoMeHe BpeAHocrrr,

K pe 0u mu boj MoB u ) u nompd rKu a oH'o

norpaxIBa$a oA rynaqa, Hpea;1rf i3a],,ro3|1l I ocrara norpaxrBall,a ca Olt(clr14M ,lrLr

oApeA BfM nnahalbrMa Koja ce e Hor''rpaly rpxvlllry xnacrto xYjy ce Hao

HpeA/ (3ajMoBr) la norpa]HxBa$a

KpeAu x norpax Balba speAHil. :. .c dtrop r3oBaHol BpeArocrr, nptlMeHoM MeroAe

eoexrfBHe xaMare, yMabeHoj 3e,.":4.-. 3perHoc i fo ocHoBy o6e3Bpeije$a. up xoA oa

rlaMaTe ce np113Haj€ fprMeHoxi , .-::: .]E raH. rar/.re, oc4M y cny,rajy BparHopoLrH x

orpa -rBdoo Aa p/ rdBr$p ' " 6/ 6 rno vd 'o.4 drro rFauo.Fo
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JKn AySOHO vlt(HqE

HANOMEHE Y3 OXHAHCHJCKE 143BEIIITAIE

31. Aeq€M6aP 2017 roAhHe

nPEt lEA 3HAqAlHl4x PAr]vHoBOACTBEHl4X nonl4ThKA (HACTABAX)

OllHaHchjct(x HHcrpyMeHTu (Ha€TaBax)

y M o h etl, o s pe A H ocm u * u H d Hcuj ct< u x cp eA cm aB o

HaAaHcBaxor6unaHcac-Iarb.,ApyUTBonpoqeby]eAanllnocTojeo6jexT[BHl4AoHa3L4Aaje
o";-; ;" .,. betd Boea 'oc '4 dird ''r -or p 'e o/ra\(/r r'1 cpea(roBa

;"";, .""^ raBd /.-didrr'' ro dpp Bopqro r \oor 6u'ror' \(-^'i o6e3BoehPbe

OIHaHctiicxr,lx cpeAcraBa ce BpL]lLl (aAa nocrole 06leBrHEH14 AoFa3x Aa cy Hao pesynrar jeAHor

xnrl Bl1ue Aoral]aja xoi cy ce Aecllni HaPoH noqerHor np rHaBa$a ohHaHchjcxor cpeAcTBa'

npoqel1)eHrl 6yayhh I'loBqaHf rol{oBx cpeAcraBa 3Me$eHr'l

o6eiBpebe11,e {ncnpaBHa BpeAHocr ) norpax1fBarl,a BpulL{ ce HHAHpeHTHo 3a rl3Hoc Aocnertlx

|oTpax[BabasojasucyHannaheHaYoApeieHoM|epl4oAYoAAaryMaAo{neha::ll-"0""","
oro*r"o "no 

le HeMoryhHocr Naf)]are u3BecHa l,1 aoKyNieNToBaHa' npoMeHe Ha pa'ryBy

rcnpaBHe BpeAHocrx norpaxuBa$a eB'lAefT'lpajy ce y Hopxcr nr Ha rep€r 6 naFrca Ycnexa'

H.nnara orn,icaHrx norpaxl1Ba$a xrbrx(u ce y 6i'IaHcy ycnexa Hao ocran npxxoA

6cmane 6uuaucuicxe o6aeeze

ocrane OHaHcrljcxe 06aBe3e, y&6yqyjyio6aBe3e fo kpeArhMa' uH'1-q'lianHo ce np'lrHajV no

Oep BpeANocr,l np M,'beHrx cpeAcraBa' yMalbeNe 3a rpoulxoBe rpaNcaKqule'

HaxoH no,rerHoT npx3HaBalt'a] ocrane O'lNaHculc(e o6aBe3e ce speAl'lyjy "" "'"0-l-:::::1

"r"or".* 
-"orro"""M MeroAa eoe(r sHe xaMare Tpoua( Fo ocHoBy (aMaTa ce npx3Hale y

6u, aHcy ycfexa 06palyH}(or nepxoAa

pe3epBucaH,a ce nptl3Halv r BpLUe KaAa ApvurrBo uMa caAaur$Y o6aBe3v l:"i':1l i]:
yroBopeHY), Koja ie pe3ynrar npounr4x Aoral)aja' 

'1 
HaAa le BepoBarHo aa ie oanxB-p€cYpca kol

crBapaiy eKoNoMcHe Ao6vrx 6rru norpe6dH aa Le tlrMrip,r o6aBera 'l'l1.'.:.il* 
*tt"'"

Mo^p o,'adro 'lpo pt' d'' '" 6'4 "re o I OBFF rrbrlre'

Pe3epBxca$a ce speAHyjy no caAa!r$oj speANocTll o!eHtlBaHrx HoBqaHrx oAnrlBa/ y3 nprlMeHy

o;;;;;r;" .,""" np" onopu"uu*u (ola oApa+as' no'rolehe rp*u!rN€ ,,cnoBe x-eBeHryanHe

cneqfsuqFre pu3/xe noBe3aHe ca noreHLrhlaqHor4 o6aBeroM 3a role ce rlpLlrHaie pe3epBxcafte'

lloBehalte pe3epBuca$a ycnea nporeHa 3pe&1eHa ce npv3Haje Hao pacxoA no ocHoBy kaMara'

nope3 Ha A06xrax

nope3 Ha Ao6rraK npeAcraB"ba o6paeyHaBa u nnaha Y cKnaAY ca nponfcfiMa o

;;;;';;;; Penv6,.xHe cp6rje K'Pa'rii r'3Hoc o6aBe3e nope3a Ha Ao6'lTaR vrBpllYie ce

;;;;";;;;"0".;" crone oA rs:-1. 
:":::::,:,'J::iIJT:fiil"',:::::X"fu',:::X'l

ApylrrBa FopecHa ocHoB qa-nptaa32-,- 
.:::r..r!epa3n HeRojecyAeoxNxcaHenponL{cxMa

rBaNu!HoM 6L'.naHcy Ycnexa xoltr c€ :::'
o onoPe3xBatbY PenY6n ke CP6rj'

12



JKn Av60KO v+fl4UE

HANOMEHE Y3 O14HAHC14JC(El/I3BEIIJTAJE

31. AeqeM6ap 2017. roAnHe

3. nPETIEA 3HAr]AJ H t4X PA'.tyHOBOACTBEHIX nOnfiTl,1l{A (HACTABAK)

nope3 Ha Ao6uraK (HacraBax)

Texyhu nope (HocnaeaH)

Peny6nll,]xr nponrcr He np€ABrbaly Aa c€ nopecHH ry6 qf 13 rexyher neproAa Mory sop,rcry l
xao ocr-roBa 3a noBpaial rope3a nraheHor y nperxoaH,lM neproa,lMa Mehyr[M, ry6rq rr
reKyher fepxoAa Mory ce Ropr,icT'lrH 3a yMa$e$e nopec(e ocHoB,lqe 6yAyhlx o6paqyHcxxx
nep,1oaa, anfi He avxe oa 5 roa Ha

OAroxeHr nope3 Ha Ao6fraR ce 06pa,ryHaBa HopLluhe$erx MeroAe yrEph Balba o6aBe3a npeMa

6rraHcy crarba, 3a nprEpeMeHe pa3n He npor3aurne t130relly HlbrroBoAcTBeHe speABocT,j

cpeAcrBa o6aBe:a y +LrHaHclicr(,]M r43BeurrajrMa r lt,rlxoBe oarosapajyie nop€cHe ocHoBxqe
r{opIruheHe y u3pa!yHaBa$y onope3rlBorAo6 rxa. OAnox{eBe nopecxe o6aBe3e ce np,13BaJy ]a
cBe onope3,rBe npvBpeMeHe pa3nrRe, aoH.e oAro)+ieHa nopecBa cpeAcrBa nphsNajy y Meprl y
Rojoi je BepoBarHo Aa he onope3'1Br4 Aa6A\y 6tfit pacnoroxrlBrl 3a xoprlr]Jhe$e oA6rlTBr4x

npf spe|/leH,1x pa3rIxa.

OAro)l(€Hr nope3 ce 06pa,ryNaBa no nope.pL r.ronar.1. J. hole .e oeeh,te Aa lre ce

npyMelbyBar y neproay Haaa ce cpea.rEo p€anr3yle rnh 06a3e3a r3M11pyie.0,4no}l(eNI nope3

t 6trdt . ,.'1".". o.,1\ -rad Le oaaorr ild to3rq,l,e t o,e (e

k$xxe A,lpexrHo y (op,lcr rnx Ha reper ocranor cBeo6yxBarHor pe3ynrara, L, y roM cn\,qdly ce

oAnoxeHx nope3 Tarlolle pacnopebyje Y oxBrlpy ocTanor cBeo6yxBarHor pe3ynrara

nptMa$a 3anocreHrx

flopBu u AonpuHocu Hd 3apade u HaKHade3apado

y cKnaAy ca nponrcnMa Kojx ce npiMe$yty y Peny6n qr Cp6Hjr., ApyurBo je y o6aBe3x Aa
nnaha AonprNoce Ap*(aBHrM OoHAoBrMa kolfMa ce o6e36etyje coqrljarHa cl,lrypHocr
3anocneHhx. oBe o6aBe3e yk,'byqyjy Aonp Hoce 3a 3anocneHe Na reper nocnoAaBqa y 3HocuMa

o6pa!yHarxM no crona^1a nporIcaBrnr peneBarTN,rM 3axoHcHrM nponycxMa. ApyurTBo je,

rakobe, o6aBe3Ho Aa oA 6pyro nnara 3anocneHrx o6ycras[ AonpfFroce fi Aa xx, y rMe
ynnarx r,]M ooHAoBrMa aonpfBocn Ha reper nocnoAaBqa H AofprHocr Ha reper

a -pp po .of. o| ad d ojy aoo-o a

ApyurrBo Hfje yH/.byleHo y Apyre o6nNre neHrilc(llx rnaHoBa 11 HeMa HrlHaKBxx o6aBe3a no

y cxraAy ca 3axoNoM o paAy r Hor€rr, .:,r'.' !ro6opoM, ApylrrBo rrMa o6aBe3y Aa 3anocreNoM

rcnnarf oTnpeMHrHy npfnfHor\l oaiaa'a , -:-rL i, , rrHoci a3€ npoceqHe rapaae ocrBapeHe y

Per ,6. i.\n Cp6n / , rvF, ar / - o / a:L'a at F|,7/1./-
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JKn AyEOKO vll(xLIE

HANOMEHE Y3 OHHAHC}4JCKE 143BEIIITAJE

31. AeqeM6aP 2017. roAuHe

3. NPE[NEA 3HAqAJH'IX PAITYHOBOACIBEHUX NONt4TTKA (HACTABAI{I

npt4Malba 3anocreHrx ( afiaBaK)

ly6unapHe HdzPade

ApylJTBo je y o6aB€3r,4 Aa }1cnnarh u jy6unapHe HarpaAe 3a 10' 20' 30 x 40 roAuHa HenpeRuaHor

paga y Apyurgy, Jy6raaapHa arpaAa ce yrBpbyje Ha ocHoBY x3Hoca npoceqHe Mece'lHe 3apaAe y

ApyuJrBy, ocrBapeHe Y Meceqy KoiY nperxoAv Meceqy 
'lcnnare'

ApyuJrBo Haje u3Bpull4ro aKryapcRy npoqeHy caAaLiJtbe BpeAHocrx oBe o6aBe3e u H je

ilo*ro"ro o"r"oura"*e no 1oM oLHoBY' Pyr{oBoAcrBo ApyurrBa Bepyje '4a raxBa pe3epBuca$a'

y*onraxo 6ra 6una npoqe$eHa, HP 6a Molra Aa xMajY Marep janHo 3HaqajaH eoexar Ha

Ou HaHcvjcxe,a3Beu.raie APYt!rBa

llphxoAx r.1 PacxoAlt

npuxoAr,4 oA npoAaje po6e, npou3soAa 
'1 

x3BptleHvx ycnyra np'{3Haiy ce y 6unaHcy ycnexa noA

ytnoBoM Aa cY cBl,l px3r,4qr4 v l{opxcri4 npeunv Ha Kynqa' npuxoAr4 oa npoAaje ce esuaelrrupajy y

,or"rry ,anopY*" po6e ri npoh3BoAa 'r'4 
143Bpulerl,a ycnyre npuxoAv ce hcl<a3viY no

(baxrypHoj speAHocrrl, yMa!6eHoj3a oAo6peHe nonycre nope3 Ha AoAary speAHocr'

PacxoA[ ce o6pagyHaBaiy no Haqeny y3po, Hocrx flpr4xoAa pacxoAa'

ApxaBHa AaBat6a

ApxaBHa AaBa!5a c€ npl43Haiy no Oep BpeAHocrv (aAa ce crekBe onpaBAaHa yBepeHocrAa he ce

4pyrr"o npr4p*"""t, YcroBa noBe3aHux ca AaBa$uMa la Aahe AaBa}se 6'4Tv np'1M'beHo'

,4pxaBHa AaBa[,a noBe3aHa ca cpeAcrBxMa, ykftyqyjyiu HeMoHerapHa AaBaba' ucKa3yjy ce y

6,lnaHcYfia|5axaooA^oxeHhnpxxoAnoocHoByAaBa$a.oAnox(eHxnp[xoAl,{cenp'43Hajyy
xoprcr6uaancaycnexaToKoMKopl,4cHorBe(aTpajarbacpeAcTBa,uTo3aoAroBapajyhx,{3Hoc
aMopru3aqvje, no npxHq,lny cy''le.'baBalha npvxoAa h pacxoAa'

npepaqYHaBatbe clpaHe aanyrc

nocnosHe npoMeHe Hacrane y crp'noj sanyr cy

yrBpbeHoM Ha Meby6aHkapcHor'1 ioHtr Jrr' AeEh3a

npepalryHale y AxHape no cpeabeM xypcY

xoji je Ba)Htlo Ha aaH nocnoBHe npoMeHe

CpeAcrBa x o6aBe3e ,Icxa3aNe , l]-iraE'i 3anvrx Ha AaH 6 naHca cralba' lry!::l:"' 
* 

'
AxHape no cpeah,eM (ypcy vrBpieNc ' 'a r:bi6aHxapcKoM rpx(14LUry AeBf3a 3a ral AaH

Hero n03rr BHe n11 HerarlBH€ s,f:-' 
'arxrrH€' 

Hacrane npun'1RoM nocnoBH x rpaBcaHqLaja !
crpaHoj Baryrf 11 nprnr{KoM fpeie- -: -tr'rlifla 6r'IaHca cra$a rcxa3aHrx y crpaHol BanYrx'

xlbxx(eHe cy Y Koptlcr 14rx Ha rEp:-'" -'-:: :-exa'

Her,loHerapHe craBKe xole ce 3pa:-' : _:"'ri'"' Tcroptljc(or rpourKa ,13pa]HeHor y crpaHoj

sanyr,l npepa.rYHare cY no f.rop" : : " '- ':_efer'l 
Ha aaB rHlql{ia,,]He rpaHcaxqx]e

14



JKn AySOXO vxl4r-lE

HANOMEHE Y3 OI4HAHCI4JCXE I43BEIIITAIE

31. AeqeM6ap 2017. roAuHe

nPErnEA 3HAtTAJHXX PAr{yHOBOACTBEHTX nOIUTt4KA (HACTABAK)

TpoukoBh n03ajMrbxBalt)a

TpourxoBu no3ajM/'bflBaH,a ce oAHoce Ha KaMa-re ri Apyre rpoL!(o8e l<ojh Hacrajy y Be3I, ca

no3ajM./br,lBatbeM cpe3craBa. TpourKos,l no3ajMrb Balba Bo]x ce Mory HenocpeAHo npunucaTx
cruqa}5y, x3rpaAbu u\v, u3paAu cpeAcTBa Hoje ce ocnoco6rbaaa 3a ynorpe6y/ yH./byrryjy ce y
Ha6aBHy BpeAHocr unr qeHy xotirTar6a Tor cpeAcTBa, OcTary rporuKoBU no3ajMrbxBarba npl,3Hajy
ce (ao pacxoA nepuoAa y KoMe cy Hacrarr.

3HA'{AJHE PA']YHOBOACIBEHE NPOqEHE

Cacraa.rba*,e O HaHcxjcx,4x r3aeurraja 3axreBa oA pyHoBoAcrBa ApyurrBa Aa Bpuu npoqeHe u

AOHOCU npeTnoCTaBKe KOje MOry Aa UMajy eoekra Ha npe3eHroBaHe speAHocTu cpeacTaBa ,.1

o6aBe3a M o6eroAa6rBa6e noreHqujarHxx noTpalKrBatba l,4 o6aae3a Ha AaH cacraBrtalt,a
{$xHaHcyjcK,4x x3Beuraja, Kao r nphxoAa x pacxoAa y roxy r43BeuJTajHoa neploAa. OBe npoqeHe
,r npeTnocraBKe cy 3acHoBaHe Ha npeTxoAHoM r,4crqcrBy, T€xyhxM u ogeKlBaHr4M ycloBr4Ma

nocroBaba y ocTarr,4M pacnoroxr,lBhM r,lHoopMaq jaMa Ha AaH cacraB./baba ouHaHcxjcxxx
rsBeuTajd. cTBaprx peJvrrd-r,1 Mory aa ce pr3nuxyjy o4 npoqel{]eHux xrHoca.

Haj3Ha,rajHxja noApyqja fioja oA pyxoBoAcrBa rasreBaly Bpuel1,e npoqeHe ,i AoHouer6e
npernocTaBKh npeacTaB,rbeHa cy y aa/,beM Texsry:

4.

KoprcHr Bex HexperHrHa, nocrpojell,a x onpeMe

Ap/drBonoo.re+', erpeoc_r,r hopv -/Bp! rer pe_r / a.o'rpojehdyorp-eeFdhpd_,,Bdhe
nocnoBFe roArHe. npoqer'ra KopxcHor sexa HexperHrHa, focTpojeHra I onpeMe ]e 3acHoBaHa Ha

icroprljoloM r,1c(ycTsy ca cr,1\rHrM cpeAcrEfMa/ (ao y npeaBHbeHxM rexHonouxrM HanperHoM

I npoMeHaMa ekoNoMolxx r,1 rlHAycrprlcHux daHropa.

yxorrKo ce caAaurlt,a npoqeHa pa3nrxyie oA nperxoAHrix npoqeHa, npoMeHe y nocnoBHrlM

krhuraMa ApylrrBa ce eBxAeHrupajy y cHraAy ca lr4PC S,,PaLryHoBoAcrBeHe nor,lrrke/ npoMeHe
poq,FoBoa!'Ber,1r lpoLoFo ,,r rooL.6 oB" fooLeFe vo-, aa r'vaj\ Mar.pyJa4ro lra-ajaF
eOeHaT Ha Klt,lroBoAcrBeHy BpeAHocr HeBperHfHa no.Tpotelb. r onp€Me N.o I Ha [3Hoc
aMopTl'r3aqrje reHyher o6paeyHcHor .e!f oAa.

YMa|t,erbe BpeAHocrx xMoBrHe

Ha AaH 6[naHca craba, Apy!]rBc ?!L,r nperneA xlbxroBoAcTBeHe Bp€AHocrL4 MaTepyj.nFte h

NeMarep ianHe hMoBxNe I npoueb!]e !.a .1N noLToje nHA{xaqqie ra yMarbett,e EpeAHocrll Hekor

cpeAcrBa. np11rr,1r{oM fpoqerh Balba'r"'a-elb. BpeAHocrrr cpeacTsa xola roroBlHcke ror(oBe He

reHepIL]ry He3asxcHo aoae,.bylY c€ o.r_3ir3.linoj learHIr1r1 xoja reHep u]e HoBaq. HaxHaAHe

npoMeHe y AoAe,,t,uBa$y jea Hfqq r.l. -a"!p,11!e HoBaq rlnx y BpeMeNy HoBqaHux roxoBa Mory

Aa yruqy Ha HrbrroBoAcrBeHy 3pe!F.:-::-..Fe frnoBfHe

15
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JKn AyEOKO v}}(HIIE

HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCXE h3BEIIITAIE

31. aeqeM6ap 20X7. roAxHe

4. 3HA'{A]HE PAqYHOBOACTBEHE NPOt.lEHE (HACTABAI{)

l,lcapaBxa BpeAHocrri norpaxl.1Barba

l4cnpaBka BpeAHocrr.4 cyMn,xBxx ,1 cnopHirx norpaxuBalha ie x3BpuleHa Ha ocHoBy

npoqeheHl4x ry6xTaBa yc4ea HeMoryhHocTx Kynaqa Aa xcnyHe cBoje o6aBe3e. r]poqeHa

pyKoBoacrBa je 3acHoBaHa Ha clapocHoj aHan}l3rl noTpaxt4Ba$a oa xynaqa/,4€Top,ljcBuM

orn,1chMa, t(peaxrHoj cnoco6Hocrx Kynaqa x npoMeHaMa y nocrojeh,lM ycnoBrlMa npoAaje. o3o

yxrbyqyje h npe-rnocraB(e o 6yAyheM noHaulaby Kynaqa h oqeKlBaHoj 6yAyioj Hannarx,

npoMeHe y ycnosrMa nocroBatha, Ae/rarHoc 'r r4nx oxo./lHoctr,lMa Be3aHrM 3a oApelleHe kynqe

MOry aa fiMajy 3a noc4eArlqy Kopexqxjy ucnpas(e BpeaHocT!1 cyMttlxBr1x u cnopHxx

noTpar{xsal5a o6eroAaHreHe y np,lnoxeHxM oxHaHc jcxxM r43BeuTajrlMa.

HEKPETH14HE, NOCTPOJEIbA I ONPEMA5.

rvba

npxnpeMtr

1 taNyap 2016 roA tse

Ha6aBke y roHy ro4!4H€

Orybetba h pacxoAoBalba

31. AeqeM6ap 2016 roAnHe

1. iaHyap 2017. roa H€

H.6aGNe y ro(y roa/He

Orybe$a r pacxoAoBalba

31. AeqeM6ap 2017. roArNe

14cnpaExa BpeAHoc

I jany.p 2016 ropLltse

oryie6d,r pacxoAoEaha

31 A€qeM6ap 2016. io4vHe

1. jaHyap 2017. roArHe

31. AeqeM6ap 2017. roAutse

HexperH14rie

1.194.048

674

1.194.726

1,.194.126

6 500

362.62t

23.715

{47i
386.289

4-713 1.553.603

28-4aa 61.421
(24.393)

35 224

2.221,

33.003

147)

1.624.911

1-624-917
61.564
(3.2981

(820)

L6a2-423

8.738

386.289 35.224
3 298

8 738

51766
(3 2981

57 2aE389.587
_ {820)

34.4441.241.226

99 951

170.882

63.368

141)

66.699 1!4 183

33 25.1 30.114

147)
134.250 234.243

99.951
33.296

133.249

1.067.9-/1

1$94.773

134.250 234.203
64.574

165 532 298.781

CaAa0rHra BpeAHocr

31. AeqeM6ap 2017- roar4He

31. aerreM6ap 2016. roA'aHe

224.055 34.404 57.206 1.383.642

252.039 35.224 a.73a \390.774

Ha AaH 31 AeqeM6pa 2017. roArHe :: --.. Frie h3Epurfno fpoqeHy rpoL!HoBa peKynrqBaqLaje

3eM,'b Lxra. PyxoBoAcrBo ApyLlr.a : '. :. :a he NaxoH paAoBa Ha cra6fn,13'qujh q

npolrxpvpeby rena AenoH,lie npocrop Hojr je norpe6Ho peHynrtlB,lcarf

TpouJkosx peKynrrBaqxle he y3eia '

16
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JHn 4v6OKO vltfl4r-lE

HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCHE 143BELI]TAJE

31. AeqeM6ap 2017. roAHHe

6.

1.

3M l..1XE

I\4 u Hyc: rcnpaBHa BpeAHoc

2017.
y xxrbaaaMa PCA

2076-

Aarx aBaHcx

Mareprrjan, anar,1 x HBeHTap

Po6a

norpaxriBalba oA Kynaqa:
. noBe3aHa npaBHa Irqa

39.180
5.165

669

551
4.966
L.342

45.014 6.8s9

ItoTPAlHt4BA$A nO OCHOBv nPOAAJE

2017. 2016.

48.820
53.970

35.252
18.312

102.190
(61.298)

4t.492

113.624
(83.101)

30.523

Ha Aocnera norpaxhBal6a Apyurrso He Bpurr,r 06paqyH 3are3He KaMare, Hanrara norpaxr4Balba

Hxje o6e36el)eHa reperoM Ha xMoB14Hy AyxNrxa l4nx jeM6soM Tpeher n,4qa-

flpoMeHe Ha ,icnpaBql{ 6peAHocrx norpax,iBat6a 3a 2077. v 2016. toAt1P'y cy 6une c^eAehe:

y xxrbaAaMa PCA

20L7. 2016.

Cralbe Ha no,rer(y roArHe
HoB," xcnpaBxe y roky roa,iNe
HannaheLra ornr,rcaHa norpa}t{'1Balba

Ocrano

Crahe Ha Kpajy roAtiHe

83.101
5.901

127.702)
(2)

88.434
33_37 6

(38.70s)

61.298 83.101
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JKn Av6OKO vi{HqE

HANOMEHE Y3 O}4HAHCBJCKE 
'138E 

LJJTAJ E

31. AeqeM6aP 2017. roAlHe

OCHOBH14 KANITM

OcHoBHu xanriran ApyulrBa ucKa3aH Ha adH 3l AeqeM6pa 2017' rcArnie y [3Hocy oA 613'080

xxrbaAa PCA (2016. roA He - 613.080 xxr,aAa PCA) npeAcraB'ba xanxran ApyurBa y HoBLly

ynnaheH oA ctpaHe ocHxBava,

CrpyKrypa ocHoBHor Kanxrana ApyLllrBa Ha AaH 3l AeqeM6pa 2017 roAxHe Aara je y HapeAHoM

YnucaHn YnraheH,/YBe

TpaA\.1aqal(

Onur,lHa 14BaE,4qa

Onur,4Ha noxera
Onun4Ha 6ajriHa 6auJ ra

On u1,4 Ha ,lyqaH,l
OnurxHa APxrbe

OfluJTuHa \ajerrHa
OnlurvHa l(ocjePuh

y 000 PcA

163.146
L45.102

53.034
57.652
sl.791
44.77L
35.136
27.402
2s.040

riyAe^a

26,11
23,68
10,24

9,40
8,4s
7,20
5,73
4,41
4,08

513.080

OEABE3E XOJE CE MOTY KOHBEPTOBATI4 Y HANI4TM

o6aBe3e Koje ce Mory xoHBeproBar,l y Kanura'l Ha AaH 31' AeqeM6pa 2017 roA'4He 
',43Hoce

gi"olg *^jg" pcA fio16. roAxHe - 77 958 xx'baAa PcA) M oaHoce ce Ha ynnare ocHrgaqa Hoje

ao aaHa 6xnaHca cratba Hxcy perrcrpoBaHe KoA AreHqxje 3a np'lBpeAHe perucrpe

OEABE3E l43 NOCNOBA}bA

y xnrbaAaMa PCA

20L7. 20!6.

O6aBe3e nPeMa Ao6aB,'ha!rMai
21.325
2.510

14.164

14.$4

18
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rRn AyEOHO v)1{l4qE

HANOMEHE Y3 O14HAHCI4JCI(E 143BEIIITAJE

31. AeqeM6ap 20X7. roAttHe

11. OCTME HPATKOPOI,lHE O6ABE3E

2017. 2016.

!2. OEABBE nO OCHOByJABHIX nPI4XOAA I nBP

06aBe3e 3a y.re!.Jhe Y 406,4Tr,1

o6aBe3e 3a 6pyro 3aPaAe

AonpuHocv Ha reper nocnoAaBqal

-noBe3aHa npaBHa r qa

ocrane (parxopo,.tHe o6aBe3e

OAnoxeHu npxxoAh ,l nprM,beHe AoHaqhje
ocrane o6aBe3e no ocHoBV iaBH14x npxxoAa

O6ase3e no ocHoBY IIAB_a

YHanpea o6pa,ryHaru rPolxKoBr'1

nprxoALl oA npoAaje npo/38oAa 11 yc,Yra:

noBe3aHa npaBHa nxqa

88 434
4-346

912
1.146

41.331
4.201

869

1-AA7

94.838 47,414

2077.
Y xunaAaMa PCA

2016.

461-937
135

32
769

420.422
8.192

371
418

468.873 429.349

13.

O6aBe3e no ocHoBy oAnoxeHux npxxoAa x np,lM.'beHxx AoHaq'lla

2017. roAxHe u3Hoce 467.917 xuthaAa PCA 1201'6 toAu{e - 42O 422

AOHaq,4je npr1M,'beFe 3d l43'paarb\' pel oFdnHe cdHu'apFe aenoHxic

nPrxoal4 oa nPoAAJE nPOX3BOAA t4 vcnvrA

Koje Ha AaH 31. AeqeM6Pa
x /baAa PCA) oAHoce ce Ha

y xxrbaAaMa PCA

2017. 2016.

49.0s8
tos.461

s1.454
L67.345

754,525 2L2.799
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JXn AySOHO y}H14[E

HANOMEHE Y3 O'IHAHCI4ICXE }43BEtI]TAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAriHe

14. nprxoAt4 oA nprM.,bEH!4X AOTALIXJA t4 AOHAIII4JA

y xxlbaAaMa PCA
2OL7. 2016.

tlp xoALl oA npxM,beHrx Aoraqrja:
- noBe3aHa n pa 3Ha nrqa

20.811
37.167
82.461

20.877 119.634

y xr,rrbaAaMa PCA

20!6.

15. TPOLIJXOB}4 MATEPhJMA, TOP'4BA 14 EHEPTIJE

Tpot!xoBh Marepujana
TpouJKoB, HaOTHhx AepuBara
TpoukoBu enekrpx.lHe eHepruje
Ocraro

16. TPOUIT(OBI| 3APMA X OCTMI nhqHI pAcxoAx

TpouKoBu 6p\,.ro 3apaAa
TpoujxoBx nope3a x Aonp,.lHoca Ha 3apaAe

Ha TepeT noc,loaaBqa
TpouJkoBu npeBo3a 3anocneHux
TpouJxoBr.,r HaKHaAa no yroBopxMa
Tpor!HoBr,4 HakHaAa,.tnaHoBa yfl paBHor oA6opa
Ocranri nl,9Hx pacxoAr4

2077.

11.s83
31.970
3.193

199

1,1.1,44

35.962 30.814

47.545 4r.954

y xkrbaAaMa PCA
2017. 20L6.

58.130

10.633
3.19r
1.156

1.130
6.929

s4.293

9.930
3.332
2.L75
1.105
4.819

8L.769 75.654
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JHI AysO(O y]l{t4tlE

HANOMEHE Y3 OXHAHCI,,lJCHE h3BEIIJTAIE
31. AeqeM6ap 2017. roArHe

17. TpOIl.lKOBInpor3BoAHUXycrtyfA

TpouroBU ycnyra oApxaBa16a
TpouJxoBr,i ycnyra o6e36eDersa
TpouxoBr,l HoMyHan Hrx ycryra
TpaHcnoprHU Tpou.lxoBrl
TpouJ(oB14 peMaMe
TpouJxoBx 3akynHrHa
Tpour KoBr,i ocran l,lx ycnyra

18. HEMATEPXJMH'ITPOLIJI{OB14

Tpour1(oBr,i ocran,ax Henpor3BoAHux ycryra
TpourxoBr npeMxje ocl4rypafba
Tporut(oB,i nope3a x AonpxHoca
TpouJKosI nnaTHor npoMera
TpourxoBh penpe3eHTaqhje
TpoukoBr qnaHapuHa

Ocran h HeMarepujarHu rporuxoBx

79. nP xoAx oA ycKnAlIBAlbA BPEAHOCT|4 OCTME 14MOBt4HE

npnxoA oA ycKnallr,Balba BpeAHocll I

norpax,lBaHra oa Kynaqa
- ocTala noTpa}]{rlBa$a

y xhrbaAaMa PCA
2017. 2016.

5.093
1887
3.012

642

47
6

5.956

5.804
1.599
2.085
1.135

5

6.815

16.637 x7.806

y xh.rbaAaMa PCA
20x7. 2016.

4.385

2.790
436
257

137

4l
1 4A1

8.920
2.220

415
446
359
219

2.646

15,2259.459

y xrrbaaaMa PcA
2017. 2016.

21.102

6.169
38.709
3.403

33.871 42.112
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JXn AvSOHO v)1{XqE

HANOMEHE Y3 OXHAHC14JCHE 143BEIIJTA]E

31. AeqeM6ap 2017. roAnHe

20. PACXOAT4 OAyCXIAEXBAIbA BPEAHOCTI OCTME 
',|MOBI4HE

y xr4rbaaaMa PCA

20L7. 20L6.

PacxoArl oA yckrabrBa$a BpeAHocr,l:
norpaxhBal6a oa xyr'raqa

- ocla,la norpax(IBaE,a

NOPE3 HAAOS',ITAH

KoMnoHeHTe nope3a Ha 406umk

Telryhu nopecK[ pacxoA nep oAa

OA,,rolKeHx nopecxu pacxoA nepuo,qa

5.901 33.316
2.126

s.901 35.102

21.

2077.
y xxrbaAaMa PCA

20!6.

(438)
(11.881)

(152)

ycarrauiaBarbe Ao6nrKa npe onope3nsalba

lt!!I 11?441

H nopecRe orHoBt4qe

y xxrbaaaMa PCA

2017. 2016.

1tl _556

412

(361)

610

118.217

11.133
(s.8s2)

(ly6frax)/Ao6 rax npe onope3vsalta
HopeHr-lhje 3a cranHe pa3rxxe

Hope(qrje 3a nprBpeMeBe pa3rlkel
paLryHoBoAcrBeHa u f opecRa aMopru3aqf ja

- 06aBe3e fo ocHoBY jaBHrx nprxoAa

Uopecxd ocHoB qa

O6pa,ryHar|l rope3 - 15%
yMa$elta no ocHoBy nopeckLix xpeArra

Teryix nope3 Ha Ao6r{ra(

OAnoxeHv nopecx!1 pacxoAH

OAnoHeH[ nopecHl{ pacxoA,l nep,loAa lr' u3Hocy oA 438
x"^aAe PCA) oANoce ce Na nprBper,reHe pa3nHHe no

06Pa"7 'a 6lr,notoO,'"

(18.199)

1.942

6_228

@10)

(10.639)

11.881

xh./baAa PqA \2016. toAAHe - 162

ocHoBy aMopTh3aqxje nprlMeHoM
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JXn AySOKO y)t{xqE

HANOMEHE Y3 OHHAHC14'CHE I43BEIXTAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAhfle

21. noPE3 HA AOSI4TAK (HACTABAI{)

HexcxopxuheHri nopec(k xpeAn .t

llperneA HerlcHopxuheHrx nopecHlx ,1peAhra r pokoBr,l Ao KaAa Mory
npuxa3aHr cy Hao utTo cnerqfi:

oAjeAHe Ao ner roAxHa
oa ner ao AeceT roAxHa

Aa 6yAy 14 cKop 14 u.rhe Bx

y xxrbaAaMa PCA
2017. 20!6.

191.74L
107.338

298.479

TPAHCAHq14TE CA IlOBE3AHt4M ri14t-tl4MA

y ox'rpy c'ojhx peAoBHux noc,rloBHrix aKTrBHocrx Apyur.o o6aB,,ba rpaHcakqxje ca noBe3aHyM
nrqhMa, y Toxy 2011, u 2016. roAxHe o6aBAeHe cy cneAehe TpaHcaxqx;e ca noae:anur,a
npaBHhM.rll4qrMa:

y xxft,aaaMa PCA
2017. 2016.

197.141
107.338

294.479

22.

nPuxoAH OA nPOAAJE npo 3BOAA t4 yCnyTA
- ocTana floBe3aHa npaBHa Irqa

nPxxo4t4 oA IpXMTbEHXX AOTAq|4JA t4

AOHAr.lt4JA
- ocTala noBe3aHa npaBHa IIqa

IlOTPAX14 BA}bA
llorpaxrBa$a no ocHoBy npoAaje:
- ocTala noBe3aHa npaaHa.nrlqa

14cnpaBHa speAHoaTt.l norpaxrBarba:
- ocla.na floBe3aHa npaBHa Irqa

49.058 51.454

49.058 s!.454

31.161

48 820

124.818)

23.942

37.167

35.252

\25.4A4)

eill
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J(n AyEOHO y)1{t4qE

HANOMEH E Y3 O14HAHCI4JCKE }43BEtIJTAJE
31, AeqeM6ap 2017. roArHe

22. TPAHCAHUXJE CA nOBE3AH14M rt4qt4MA (HACTABAK)

HrbyqHo py(o8oAcTBo ,qpyu rBa q,rHe Afipefiop 14 ' aHoB11 ynpaBHor oA6opa.
unh n,!aTvBe k byttHoM pyKoBoAcTBy no ocHoBy rbr,lxoBor paAa npxKa3aHe

2017.

3apaAe 2.819

2.819

vn PAB,rbAlbE ohHAHcU TCRAM p A3UtlUM A

Karerophje OnHaHcrjcxux cpeAcraBa ,t o6ase3a

2017.

HaxBaAe nnaheHe

cy y ra6enx xoja

y xxrbaAaMa PCA

20L6.

2.429

2.429

2016.

OnHaHcxjcKa cpeAcrsa
norpaxhBalt,a no ocHoBy npoAaje

Apyra norpa}l{uBa$a
ToroBl,iHa ri toroBhHcKr eHBI,1EareHT

OxHaHcyjcxe o6aBe3e
O6aBe3e xoje ce Mory xoHBeproBaru y Ranxran
O6aBe3e r3 nocnoBa$a
ocrare KparxopogHe o6aBe3e
O6aaeee ea ocrane nope3e, AonpxHoce ,i Apyre Aax6yHe

47.492
2.231
9.094

30.523
2.279

1,1_263

s2.8r7 44.065

93.039
33.840
94.838

135

77.9s8
1,4.164

47.414
274

22r.852 139.810

OcBoBH, +nHaHcxjcRf rlHcrpyMeHr'l ApyurBa cy roroBIHa H roToBrlHcHrr exBhEareHrll,
noTpaxrBa$a/ OfFraHc,ljcK nnacMaH,. xoll racraly A,rpeHrNo 113 nocroBa$a, sao 11

xparkopovN14 xpeAHru, 06aBe3e npeMa Ao6aE,.baqrlMa ocrare 06ase3e,t,1ja je ocHoBHa HaMeHa
OrlNalrcypa$e rekyher nocnoEarba ApylrrBr y HopManHrM ycnoBhMa focnoBalba, ApyurrBo je
f3nolHeHo HIxe HaBeaeH M p113iqfrr'ra.

LlqrbeBh yopaB/balt,a OhHaHcxjcH,iM pr3rqhMa

tlocroBalbe ApyL!r8a je x3noxeFto pa3rrLrfr r,r O,rHaHcrjcH M pri3krlrlMa: rplr(x!lHoM purft{y,
(peA rHoM prl3rrRy ,t p143xxy nIxBrlANocTrj nporpaM ynpaB/oalt,a Or]HaNcxjcxxM p,l3lat{xMa
,qpyrurBa je ycMepeH Ha HeMoryhHocr npeABrlljalba 40rabaja Ha OrHaHc,{jcxrM rpxrrrx ,tMa x
rexx MHN14Mr,l3rlpalt,y Moryhlax Herar BNrxeoeNaraHaOr.rHaHcrjckenepoopMaHceApyrurBa.
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JHn Ay6OKO ylt{t4UE

HANOMEHE Y3 O}4HAHC14JCXE X3BEIIITAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAr!He

vnPABrbAlbE o14HAHCr4JCHt4M pt43Xq14MA (HACTABAK)

ApyurrBo He Kop,icry Hr,iKa(Be O!.iHaHc/jcKe rHcrpyMeHre 3alJTure oA eoexara O,iHascujcxux
pr,13r,4xa Ha nocroBahe 13 pa3/lora ulTo TaHBx llHcTpyMeHTx Hrcl y ulxpoxoj ynoTpe6r, Hr4Tr1

nocTojh opraH 30BaHo Tpx,luTe raHBkx r,lHcrpyMeHaTa y peny6nxq Cp6,4j,1,

TpxxuHx pn3rx

TplHnL]]Hll p,r3 ( ce oAHoc, Ha pr13rH Aa oApebeFe npoMeHe rpxrruHLlx qeHa, kao uro cy
npoMeHe RYpceBa crpaHrx BanyTa npoffeFra xaMarHrlx cTona, Mory Aa yTrlLry Ha BxclHy
fpr,lxoaa Apy!lrBa xnI BpeaHocr $eroBrlx Or]HaHcr{jc8l'lx,lHcrpyMeHaTa.3aAaraH ynpaB,.balt,a
TpxIL!Hr,1M p,l311qIMa jecre Aa ce ynpasr,ba Lr koH.rporr,lu]e 3no)r{eHocr rp)i<11!lH11M p']3 q'lMdy
o{Bf py npr.rxBar/brlBxx noxa3are.rba, y3 onrrlMf 3aqrljy npf noca ApyLrTBa.

ly'3roxeHocr ApyurBa AeBx3HoM pr,t3rlxy npBeHcrBeHo ce oAHocr Ha o€Tare Ayropo,{He
OvHeHcujcxe nnacMaHe, xparRopoqHe OuHaHchjcKe flIacMaHe, norpar( Bal6a, rorotshHy n
rqToBr,lHcKe e(B,4BareHTe, ayropo'lHe KpeAfire, ofiane ayaopogHe o6aBe3e, kparKopogHe
O HaHcrljcKe o6aBe3e ,{ o6aBe3e h3 noc,loBart,a AeHoMrHxpaHe y cTpaHoj sanyv.

HrbrroBo4crBeHa BpeANocr MoBerapH,1x cpeAcraBa I o6ase3a Apy!]rBa y crpaB,lM BarvrdMa fa
aaH 3BeLlraBal6a je ciEAeha:

y xrrbaaaMa PCA

O6aBe3e
2011. 2016. 20!7. 2016.

EYP 2.510

2.5L0

Ha ocHoBy o6enoAaH,eHe opyt{Type MoHerapHe r,4MoBxHe u o6aBe3a y crpaHxM Banl,.TaMa

eshAeHrHoje Aa je ApyurTBo npe cBera oceT^uBo Ha npoMeHe AeBu3Hor xypca Eyp,

y creAehoj ra6enla npLlHa3aHa je ocer/brlBocr Apylrrsa Ha anpec'liaqxjy ,r

10% y oAHocy Ha EyP. Crora ocer,.blBocrx oA 10% npeAcraB,'ba rpoqery
y norneAy Moryh'lx npoMeEa Hypca PCA y oANocy Na EyP

2017.
+10% -70%

Aenpecujaqxjy PCn 3a
pyKoBoAcTBa iqpyUJTBa

y xMrbaAaME PCA
2076.

+lo% -10%

EYP \2s) 2S (1)

{x)(2s) 25

25
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JXn AvEOHO vlt(rlqE

HANOMEHE Y3 O14HAHCI4JCXE X3BEIXTA]E

31. AeqeM6ap 2017 roAxHe

YNPAB'bATbE O14HAHCI4ICKHM P}43XqI4MA (HACTABAK)

Tpxlt!JHx px314x (Hacrasax)

ApvturBo ie ,l3noxeHo pr'43r,lKy npoMeHe xaMarHllx

je KaMarHa crona Baphja6xnHa. OBai pt13xK 3aB cl4

cTona Ha cpeAclBvMa v o6aBe3aMa Koa Kojl'4x

oA OxHaHcxjcKor rp)+(xura x ApyturBo HeMa

Ha pacnonara$y rNcTpyMeHre KojIMa 6u y6nax{'lno

CTpyxrypa MoHeraPHhx cpeAcraBa,4

.ra HoB 14 urTa v3noxeHocTu xaMaTHOM

OxHaHcnjcl{a cPeAcrBa

(aMaroHocHa (+hkcHa xaMarNa cronal

QrHaHcxjcKe o6ase3e

KaMaroHocHe (Bap,lja6l1nHa xaMarHa crora)

Y cnvgajy nosehalba 13Hoca

l<peAuTHoM pl,4 3 h lry/ ,qpy!JTBO

o6aBe3a Ha AaH 31. AeqeM6pa 2017 v 2016' toAkqe ca

px314Hy AaTa je y cneAeheM nperneAy:

Y Xr,irbaAaMa PCA

2077. 2016-

52.817 44.055

52.aL1

227.452

44.065

139.810

22!.a52 139.8L0

XpeA THr,r Px3xx

ApyuJTBo je ,43noxeHo xpeArlTHoM p,43!1(Y Koix npeAoas'Iba pu3r,ak Aa AYxHuqr4

lroryhnoora Aa Ayroearsa npeMa Apylrrsy v3M'pe y nornYHocrv h Ha BpeMe' uro

pe3yrrar OriHaHcMjcK ry6HTax ApYulrBa KpeA'rHv pr43xK o6yxBara AyropoqHe 
'}l-

Hehe 6l-11,1 y

6v u"J,ata 3a

O14HaHg,rjcke n4acMaHe, noipax(raa!6a ,1 Aare lapaHqt4ie u jeMcrBa rpeh'1M nvqhMa

y Peny6nlqh Cp6Yj[ He nocroie caeqi4ianu3oBaHe pejT[Hr areHquje (oie Bpue He,3aBi4cHy

Rnaciaoxxaq,4jy la paHrhparbe flp,lBpeAH'Ix Apytirrasa ycneA rora' ApyurBo je np[Hyl]eHo Aa

;;;;.;; ;;";" laaxo 4ocrynre OvHaHc jcKe vHoopMaquje (Hnp. aoAarxe o 6oH,rery (oje

npyxa AreHqrja 3a npuBpeAHe perxcrpe) x xHTepHe ucrop'ljcHe noAafte o capaa$'l ca

oApeleH,iM noc,,rosHvM naprHepoM y qv'5y oApellxBal6a r6eroBor 60H'4rera Ha ocHoBy

6fxrrera xynqa, lrgpbyje ce r3Hoc roeroBe Makc'4ManHe HpeAvrHe x3noxeHocrr'l/ y cMaav ca

nocroBHoMnonvrriHoMYCBOjeHOMOAcrpaHepy(oBoAcrBaApYulr8aI'43HOCMaXCuManHe
(peAurHe u3noHeHocrr4 peBuAr'lpa ce HaiMat6e jeAHoM roA'4Llltbe'

AOCnerlux noTpaxuBaHra ,1 CXOAHO TOMe noBeiaHe v3noxeHocTl',l

apvMelbyie MexaHu3Me npeABxieHe noc,Ilo3HoM non'lTr4HoM'

4pyurrBo HeMa 3Ha'ralHLljy KoHqeFrpaqxlY kpeAlr|or pll3r4xa' iep ce lt'eroBa norpaxIBa]54 r

n-ruar"", og"oa" Ha BenrHr 6poj MebYco6No HenoBe3aHrx Kynaqa ca nojealHa!Ho Ma' M

r13 HOcL,.Ma AyroBalba.
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JKn AySOKO ylr{l4r.lE

HANOMEHT W OXHAHC14JCHEl/I3BEIIITAJE
31. AeqeM6ap 2017. roArHe

23. vnPABrbABrbAlbE ot4HAHChJCKt4M p14314tlXMA (HACTABAH)

Pr3t1k ,ll4xBLAHoct,l

PyxoBoAcrBo ApyurBa ynpaB.rba p,43xKoM rxKBr,lAHocfl4 Ha HaquH Koj,i My o6e36etlyle Aa
ApyurBo y cBaKoM rpeHl,,Tky r,lcnybaBa cBe cBoje o6aBe3e. Apyu.trBo ynpas.rba pu3xKoM
nrxBxAHOCrx oApxaBajyhx oAroBapajyhe HoBqaHe pe3epBe, npaheBeM nnaHupaHux a4 cTtsapH,4x
HoB'raHrx ToxoBa u oapxaBa$eM aaeKsaTBor oAHoca Aocneha oxHaHcuj€K,4x cpeAcraBa14

PoqHocr Aocneha OxHaHc/jo(ux o6aBe3a ApyurBa Aara je y cneAehoj Ta6enxi

l roAHHe

y xl1rbaaaMa PCA

oAlplo2
roAr4He yKynHo

2Ol7. toAu{a
O6aBe3e Koje ce Mory xoHBeproBa y Hanura,
O6aeese r: nocnosa$a
ocrane kparl<opoqHe o6aBe3e
O6aBe3e 3a ocrane nope3e? AonpxHoce Apyre

Aax6uHe

20X5. roArHa
O6aBe3e xoje ce Mory koHBeproBaft y kanxra,
o6aBe3e,i3 nocnoBaE,a

Ocrane KparkopogHe o6aBe3e
06aBe3e 3a ocrane nope3e, AonprHoce
Apyre Aa{6xHe

33.840
94.838

135

93.039 93.039
33.840
94.838

135

128.813 93.039 22L.852

14_164

41.414

274

77.9s8 77.9s8
14_164

41.414

214

24.

61.8s2 77.9s8 139.810

llp (a3aHf 143Hoc 3acFoBaNu cy Ha HeAIcRoNTosaHr,lM HoBqaHr,tM ToxoBllMa Ha ocHoBy
HalpaHl1jer AaryMa Ha xo]r ne Apyurrso 6xri o6aBe3Ho Aa ra(Be o6aBe3e NaM prl

YNPAB/bATbE PX3I4KOM KANITANA

y nocrynRy ynpaB./baE,a RanviartHrlM pr43xr(oM, pyxoBoAcrBo ApyuJTBa hMa 3a qxrb o,{yBabe
MoryhHocTa4 Aa noMyje no nphHqxny cTarHocTx nocnoBaE,a, ucToBpeMeHo MaxcxMfi3rrpalyhrl
nphHoce BlacHrqrMa,i ApyruM,4HrepecHyM crpaHaMa nyreM onTxMr,43aq[je oAHoca Ayra l,
xanxrara, Pyxo BoAcrBo Apyujfta nperneAa crpyr(Typy xan,irara Ha roA,{uJl6oj ocHosla_

Apyu]rBo aHanr3upa Kanrrar Kpo3 noka3arerb 3aAyxeHoclu. OBaj noka3are,,b r43paqyHaBa €e kao
oAuoc Hero 3aAyxeHocru u yKytrHot xanrra.na. Hero 3lAyHeHocr ce o6pa,ryHaBa ftrHo uJTo ce
yxynHe OlHaHc,ijcKe o6aBee (xpaTxopoqHe u AyropoqHe) yMa*,e 3a roToarHy u roIoBr,4Hcxe
exB,iBareHre. yxynaH xanrran npeAcraB,,ba 36hp cBr4x xareropxja Kanrjrara npIxa3aH!4x y
6 naHcy cra$a aa Hero 3aAvxeHocrh.
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JKn AyEOXO y)t{t4t-lE

HANOM EHE Y3 O14HAHCI4JCHE }43BEtIITAJE
31. AeqeM6ap 2017. roAxHe

vnPABrbAlbE pl43xKoM HAnUTMA (HACTABAH)

noxa3are.rbr-l3aAyxeHocrx Ha AaH 31. AeqeM6pa 2011. v 201,6, toryaie cy 6,-nl creAehvl

y xr,rrbaAaMa PCA
2017. 20r.6.

YHynBa 3aAy)fieHocr
ToToBxFa rl toroBIHcxH ekBtBareHrf

noka3are,,b 3aAyxeHocrx

93.039
9.494

11.958
77.263

83.943
796_984

66.695
86s.135

884.927 931.831

9,53%

2017. h 2A16. roAxHe ApyurrBo Hrje xMano OrHaHcujckxx cpeAcraBa x
noqeTHor npy3HaBat6a BpeAHyjy no 0ep BpeaHocrx.

oEP BPEAHOCT Ot4HAHC14JCKt4X tIHCTpyMEHATA

Ha AaH 31. AeqeM6pa
o6aBe3a xoja ce HaBoH

l(rbrroBoAcrBeHe BpeAHocrr/ OrHaHcHjcxux r.iHcrpyMeHara o6eroAabeHe y 6ynaHcy craba
Apyu.rrBa no aMoprx30BaHoj BpeaHocr,4 npr6nuxHo €yjeAHaKe 16l-IxoBxM Oep Bpe4BocrxMa.

noPEcxx Pt4314tlt4

flopecxx nponxc,r Peny6nxi(e Cp6rjje ce ,lecro pa3nl49xro ryMaqe ,l npeAMer cy qecrxx x3MeHa,
TyMaqeH,e flopecxyx nponh€a oA crpaHe nopecx,lx Bracrfi y oAl{ocy Ha rpaHcaxqxje y
aKI'4SHOCTI ,qpyLuTBa Mory ce pa3ruKoBaTh oA ryMaqeba pykoBoAcrBa. ycneA rora, TpaHcaHq,4je
Mory 6xTu ocnopeHe o,q cTpaHe nopeckrx Braclh x /4pyurrBy Moxe 6xrx oApebeH AoAdrHH
U3HOC nOpe3a, Ka3H' 14 KaMaTa. nep oa 3acTapenocTl,1 nopecke o6aBe3eje ner roAhHa, oAHocHo
nopecxe sracrx xMajy npaBo Aa oApeAe nnaha$e Hek3M peHkx o6aBe3a y pory oA neT roa Ha
oA Kaaa je o6aBe3a Hacrana,

YCATNAUJABA}bE NOTPA)I{I4BAIbA 14 O6ABE3A

ApyurrBo je ,i3BpuJuno ycamauJaBa$e cBojux florpaxhsalba r o6aBe3a ca €TaH,eM Ha AaH 31.
AeqeM6pa 2017. u 2016. roA,He. y nocrynky ycarraLuaBaba ca nocioBHr,lM napTHep[Mi,, rixcy
yrBpbeHa Marep jarHo 3HagajHa HeycarraueHa noTpaxrsaEra,4 o6aBe3e.
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rxn AvSoKo vltfl4qE

HANOMEHE Y3 O14HAHC14JCKE 143BEIXTAIE

31. AeqeM6ap 2017. roAnHe

AEBI43HH KyPCEBI4

CpeAbx HypceBfi 3a

npepaqyH Aesr3Hhx
creaehrl l

aeBh3e, yrBpt)eHx

no3urluja 6xnaHca
Ha Meby6aHkapcHoM

cTar6a y a/Hape,3a
Tpxr4urry AeBx3a/ npuMe$eHr 3a

noleAxHe rnaBHe saryTe cy 6xnlr

2011. 20L6.

EYP 11A,4127 r23,4173
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JABHO I<OI1)/HAJLHC ilPEAy3 ENE

nIcMo PvKoBoAcTBv
JKn AyEOKO v}H14LlE

HA AAH 31. AEI.IEMsAP ZOXT.IOAAHE
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#uo*uo tr..,
WB REVIZIJA

1. nPABO HA KOP14tllTrElbE 3EM/b14tllTA

3ANA}HAFbE NPENOPYKA

ApylrrEo y okBrpy BaB6l1naHcHe eB,lAeHqrie,

Ha no3rqril1 3eM,'buLrre y3ero y 3aRyn 3oAr1

npaBo Ha xoprrufrerbe 3eM/'br,rura onurrrHe

Hocleprh y r3Hocy oA 268 xr,'baAa PCn t1

npaBo Ha {opIu]helbe 3€r!1,'brLlra rpaAa
yx/qe y 3Hocy oA 7 785 x ,.baAa pCA, o6a y

rpaia$y oA 99 roAr Ha

npenopyKa pyxoaoAcrBy je Aa npaBo Ha

l<op'4urhe$e 3eM.rbriurra BoAr4 y oxBxpy rpyne

01 - HeMarep,ijarHa yrara$a, caDracHo ca

I!4PC 38 - HeMarepxjarHa uMoB Ha ,1 h3Bplllr.4

noBehaH,e xafluraIa,

ly'HhqlijanHo,npx3HaBa16e HeMarep,ljanHoI
yrararha y k$rraMa ce cnpoBoAh npuMeHoM

Ha6aBHe BpeaHocrv, Koja ce cacroj[ oA

Ha6aBHe rleHe ,i 3aBrcHtrx rpoutxoBa

Ha6aBKx, Aox ce 3a HakHaAHo BpeAHoBa$e

Apyrurso Moxe onpeAenur 3a jeAaH oA

nooojeha ABa MoAera 3a speAHoBabe

HeMarep,rjanHxx ynaraH'a: a, MoAen Ha6aBHe

BpeAHocrx unu 6. MoAen peBaroprl3aq,lje.

OATOBOP PYKOBOACTBA APYIJ]TBA

l4Majyh,i y Br,iAy norpe6y pe3epB,4cat6a rpotxKoBa pexynrxBaqrije Y HapeAHoM nepxoAy, ApyulrBo

he HaKoH x3MeHe flpaExnHrlxa o paqyHoBoAcrBy no nrlTalby o6pa'lyHa aMoprx3aqxe

HeMarep,4janHxx ynaraE,a, l43Bptr]xru npeKl6uxaBalt,e 3eM,Ibr,1urra ,3 BaH6unaHcHe eBxAeHqrije.



BAKER TILLY
WB REVIZI)A

2. PE3EPBI4CAI-bA NO OCHOBY TPOIITKOBA PEKYNThBA

. Y cKnaAY ca MPC 37 - Pe3eps'4calha'

noTeHql4ianHe 06aBe3e x noTeHqxia'Ha

r,rMoBr,lHa, apYlrlrBo 6x rpe6ano aa 3a

HaBeaeHe TpoulKoBe peKynT,lBaqt,lje yBeha

Ha6aBHy BpeAHocI, oAHocHo qeHy KoLlTar6a

noBe3aHrlx HeKpeTHnBa, nocTpoietsa v

onpeMe, x nph3Ha AyropoqHa pe3epBxcaba

Y Tory BPUeba PeBx3xje Yoqunu cMo Aa

ApVUrrBo r,lMa o6aBe3y pexynrhBaqxje cBoie

AenoHxje no npecraHKy t(opxulhel6a, an'1

H'4je h3BpLlJhrlo npoqeHy Tpolll(oBa

perynr saql4je. Ha ocHoBy pacno,1o)1(l,1Be

AoryMeHTaqxje Huie 6[no Moryhe ]'rBpA1'4T1'1

,13HOC HaBeAeHvx rpoulxoBa/ anx npoqeHa le

Aa 6 Morn 6ur, MareprljanHo 3HaqajH/ 3a

OxHaHclajcl(e,l3Beuraje Apyurrsa 3a 2017'

OATOBOP PYXOBOACTBA APYIIITBA
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BAKER TILLY
WB REVIZIIA

3. noBE3AHArXLlA

. y ro(y Bpurelba peBx3rlle yoLrrr,r cMo Aa
tro,- _3o jd .o,o66a yrpdn. , Bolk.
OIHaNcrjcHrx r3Beuraja,,.rAeNr{OrHyje Hao

learNo noBe3aHo nxqe lHu HoMyHaraq f3
!aLrHa. OfurriHa 9a!aH y ocHosHor Nanfrdny
ApyllrBa yqecrByte ca 26,jL% tjapeA
Onurrl'lHe Lla!aB, y crpyHrypy HafrTana
ApyurBa l,lMa I Apyrhx onurkHa ca yAenoM y
Ra n t4l a ly a a 4,48%-23.68%.

. y cxraAy ca pa'.tyHosoAcTBeHkM cTaHAapA[Ma
xojx AeorH,,luy noBe3aHa rrjqa, ApyurBo 6x
Tpe6aro Aa 3a noTpe6e x3paAe u
o6enoAarb[Ba|6a cBojux 4u{aicljckux
k3Bel]]raja ,,lAeHThorrxyje cBa noBe3aHa
npaBHa rhqa koja xMajy yAene y ocHoBHoM
xanrlTary, 6e3 063xpa Ha BUCi,4HyyAena.

oAt'oBoP PyHOEOACTBA APyUJTEA

ApyLrrBo he nprxBarr l
,oHanHe caMoynpaBe,

npenopyxy DeBu3fje n y
xoj Ma ce Oakryprlre

HapeaHoM nep,4oAy he cBa xoMyHanHa npeAy3eha
ycryra aenoHoBal6a eB AeHrxpaTx Hao noBe3aHa
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Сходно члану 1, 3.  и 79. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС
број 15/2016), члану 5. и 10. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник
РС  број  88/11),  начелу  регионалног  приступа  управљању  отпадом  дефинисаном
одредбама  члана  6. тачка 2. и  члана 12. Закона о  управљању отпадом (Службени
гласник РС број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), као и Стратегијом управљања отпадом
за период 2010-2019. године а на основу члана 13. Уговора о оснивању, изградњи и
коришћењу  Регионалне  санитарне  депоније  “Дубоко“  10  број:  352-55/2005  од
13.10.2005. године и Анекса 1 Уговора 10 број:  352-55/2005. године о оснивању,
изградњи  и  коришћењу  Регионалне  санитарне  депоније  “Дубоко“  10  број:  352-
55/2005  од  26.10.2005.  године  (у  даљем  тексту:  Оснивачки  акт),  oснивачи  ЈКП
Регионални  центар  за  управљање  отпадом  “Дубоко”  Ужице (у  даљем тексту:
Предузеће),  и  то:  градови  Ужице  и  Чачак  и  општине  Ивањица, Пожега,  Бајина
Башта,  Лучани,  Ариље,  Чајетина  и  Косјерић (у  даљем тексту:  оснивачи),  сходно
члану 1, 3  и 79 Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број  15/2016),
члану 5 и 10 Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС број 88/11),
начелу регионалног приступа управљању отпадом дефинисаном одредбама оснивача
6. тачка 2. и  члану 12. Закона о  управљању отпадом (Службени гласник РС  број
36/2009, 88/2010 и 14/2016), као и Стратегијом управљања отпадом за период 2010-
2019. године, врше усклађивање Оснивачког акта и  Статута са  Законом о јавним
предузећима, тако да Оснивачки акт у интегралном тексту сада гласи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ, 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ “ДУБОКО” УЖИЦЕ

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У циљу успостављања одрживог система управљања отпадом, оснивачи овим
уговором, у складу са законом, утврђују Регион за управљање отпадом ”Дубоко” који
обухвата територије оснивача Предузећа.

Предмет  овог  уговора  је  дефинисање  међусобних  права  и  обавеза  између
оснивача као и између оснивача и Предузећа у циљу обезбеђивања потребних и
прописаних  финансијских,  материјалних,  техничко-технолошких,  организационих,
институционалних и  других  услова  потребних  за  успостављање  одрживог
оперативног регионалног система управљања отпадом кроз две развојне фазе и то:

Прва фаза: Оснивање и изградња која обухвата:

-оснивање и  рад  заједничког,  регионалног  јавног  комуналног  предузећа  са
седиштем у Ужицу које ће обављати делатности превозника, оператера постројења
за  третман  и  оператера  на  регионалној  санитарној  депонији комуналног  отпада,
односно регионалног центра за управљање отпадом;
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-изградњу,  опремање  и  рад,  односно  обављање  делатности  и  одржавања
регионалне  санитарне  депоније  комуналног  отпада  на  локацији  Дубоко  Ужице  и
припадајућих  трансфер,  односно  претоварних  станица  на  територији  оснивача,
сакупљања  и  транспорта  чврстог  комуналног  отпада  од  трансфер станица  до
регионалног  постројења  за  управљање  отпадом,  складиштења,  одговарајућег
третмана  и  одлагања комуналног  отпада,  и  припадајућих  објеката,  укључујући  и
прибављање  потребног  земљишта  путем  експропријације  или  на  други  начин  у
складу са законом;

-изградњу и рад, односно обављање  делатности постројења за издвајање и
селекцију секундарних сировина из комуналног отпада и припадајућих објеката које
ће пословати у оквиру регионалне санитарне депоније;

-израду  предлога  и  координацију у  току  израде  предлога  и  доношења
Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним
отпадом;

-развијање  системски  организованог  одвојеног  сакупљања,  сортирања  и
рециклажу отпада уз поштовање концепта хијерархије управљања отпадом;

-координацију у току реализације, односно примене и праћење реализације,
односно  примене  Регионалног  плана  управљања  отпадом,  нарочито  у  делу
управљања комуналним отпадом;

-учешће и стручну помоћ оснивачима при изради предлога локалних планова
управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним отпадом;

-утврђивање ефикасног начина доношења одлука;
-утврђивање начина  доношења  одлука  у  случају  несагласности  оснивача  о

појединим питањима везаним за делатност Предузећа;
-обављање  других  делатности  и  послова  у  области  управљања отпадом  о

којима се оснивачи договоре у складу са законом и овим уговором.

Друга фаза: Изградња и проширење тела депоније које обухвата:

-организовање  и  рад  Предузећа  као  регионалног  центра  за  управљање
отпадом;

-прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин
у складу са законом;

-посебна, уговорена права Града Ужица као локалне самоуправе на чијој се
територији врши пријем, третман и депоновање комуналног и комерцијалног отпада
са територија свих оснивача Предузећа;

-обављање  других  делатности  и  послова  у  области  управљања отпадом  о
којима се оснивачи договоре у складу са законом и овим уговором.

ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД ДЕПОНИЈЕ

Члан 2.

Регионална санитарна депонија комуналног отпада “Дубоко” (у даљем тексту:
Депонија),  налази се на територији Града Ужица и после реализације Друге фазе из
члана 1. обухватаће следеће катастарске парцеле:
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КО Дубоко катастарске парцеле број: 287/3, 328, 339, 1710, 1706/2, 1707/4,
1707/5,  1707/6,  1712/1,  1712/2,  1719/1,1726/3  1758,  1759/4,1760/1,  1760/2,
1761,1762.  1763/1,  1763/2,  1763/3,  1763/4,  1763/5,  1764,  1765,  1772/1,  1772/4,
1772/7,  1772/9  и  1772/1  и  1788  у  целини,  као  и  делови  кат  парцела  број:
1682/1,1684/1, 1681, укупне површине 37hа 96а 31m2.          

КО  Пониковица  катастарске  парцеле  број:  906/3,  906/6,  907,  946/2,  946/5,
946/6, 946/7, 950/1 у целини и део кат.парцеле број 904/1, укупне површине  10hа
41а 31m2. 

Катастарска парцела број 1710 КО Дубоко површине 14.41.81 хектара  (Прва
фаза  из  оснивача  1  овог  уговора)  експроприсана  је  решењем  Владе  Републике
Србије број 465-4731/2003 од 31.07.2003. године, којим је утврђен општи интерес за
изградњу Депоније.

Члан 3.

За изградњу и проширење тела депоније (Друга фаза из члана 1 овог уговора)
Влада Републике Србије је Решењем 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године
утврдила  јавни  интерес  за  експропријацију,  односно  административни  пренос  у
корист Града Ужица.       

У време закључивања овог уговора ЈКП “Дубоко” Ужице је исплатило законом
утврђене накнаде за све непокетности обухваћене предметним решењем.

Трошкове  експропријације или  трошкове  прибављања  новог  земљишта  за
потребе обављања делатности сносиће оснивачи.

Члан 4.

Овим уговором,  у  складу  са  Законом о  јавним предузећима,  регулисана су
права и обавезе оснивача и ЈКП “Дубоко” Ужице у обављању делатности од општег
интереса из члана 7 овог уговора, а нарочито:

-назив и седиште оснивача;
-пословно име и седиште ЈКП “Дубоко” Ужице;
-претежна делатност ЈКП “Дубоко” Ужице;
-права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП “Дубоко” Ужице и ЈКП

“Дубоко” Ужице према оснивачима;
-услови  и  начин  утврђивања  и  распоређивања  добити,  односно  начину

покрића губитака и сношењу ризика;
-условима и начину задуживања ЈКП “Дубоко” Ужице;
-заступање ЈКП “Дубоко” Ужице;
-износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
-органи ЈКП “Дубоко” Ужице;
-податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;
-имовина која се не може отуђити;
-располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП “Дубоко”

Ужице у складу са законом;
-заштита животне средине;
-друга  питања  од  значаја  за  несметано  обављање  делатности  за  коју  се
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оснива ЈКП “Дубоко” Ужице.  

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА

ОСНИВАЧИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 

Члан 5.

Оснивачи Предузећа су:
-Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, матични број 07157983,
-Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак, матични број 07183097,
-Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта, матични

број 07158017,
-Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега, матични број 07158122,
-Општина Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, Ариље, матични број 07254628,
-Општина Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина, матични

број 07353553,
-Општина Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић, матични број 07357826,
-Општина Лучани, ул. ЈА бр. 5, Лучани, матиочни број 07175316,
-Општина  Ивањица,  ул.  Венијамина  Маринковића  бр.  1,  Ивањица,  матични

број 07221142.
Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.

ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 6.

ЈКП  “Дубоко”  Ужице  има  статус  правног  лица,  са  правима,  обавезама  и
одговорностима утврђеним законом.

ЈКП “Дубоко” Ужице у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења
и иступа у своје име и за свој рачун.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом
имовином (потпуна одговорност), а оснивачи до висине својих улога.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

ЈКП “Дубоко” Ужице заступа и представља директор.
Директор  има  сва  овлашћења  у  правном  промету,  у  оквиру  делатности
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уписаних у регистар привредних субјеката.

Члан 9.

Овлашћење  за  заступање  директор  Предузећа  може  пренети  и  на  друге
запослене  у  предузећу,  писаним  пуномоћјем,  којим  се  утврђују  врсте  и  границе
овлашћења за заступање.

Овлашћено лице из става 1 овог члана не може дати пуномоћје другом лицу.

Члан 10.

 У  случају  спречености  или  одсутности,  директора  Предузећа  замењује
запослени у Предузећу, кога посебном одлуком одреди директор Предузећа.

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 11.

Предузеће  послује  под  пословним  именом:  Јавно  комунално  предузеће
Регионални центар за управљање отпадом “Дубоко” Ужице.

Скраћено пословно име Предузећа  је: ЈКП “Дубоко” Ужице.
Седиште предузећа је у Ужицу, Дубоко бб.
Одлуку  о  промени седишта  и  пословног  имена  доноси  Надзорни одбор,  уз

сагласност оснивача.

Члан 12.

Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак који означава делатност
Предузећа.

Предузеће  може  имати  више  печата  који  морају  бити  означени  римским
бројевима.

Број  печата  и  штамбиља,  величину,  начин  употребе,  чување,  руковање  и
уништавање утврђује директор Предузећа посебном одлуком.

Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа.
Знак предузећа одређује и мења Надзорни одбор Предузећа. 

Члан 13.

Печат  Предузећа  је  округлог  облика  са  текстом по  ободу:  ЈКП Регионални
центар за управљање отпадом “Дубоко” - Ужице.

Штамбиљ  Предузећа  је  правоугаоног  облика  са  текстом:  ЈКП  Регионални
центар за управљање отпадом “Дубоко”, са местом за број и датум, Ужице.
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Члан 14.

ЈКП “Дубоко” Ужице се за обављање своје делатности од општег интереса,
утврђене овим уговором, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

IV  ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.

У  оквиру  комуналне  делатности,  управљање  комуналним  отпадом,  сходно
члану 3,  став  1,  тачка  4  Закона  о  комуналним делатностима,  Предузеће  обавља
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање,
као  и  селекцију  секундарних  сировина  и  одржавање,  њихово  складиштење  и
третман.

Као претежна делатност утврђује се 38 21 Третман и одлагање отпада који
није опасан.
 Предузеће може да обавља и делатности које законом и овим уговором нису
утврђене као делатности од општег интереса, али под условом да се не доводи у
питање  стално,  континуирано  и  квалитетно  обављање  делатности  због  које  је
основано. 

За обављање делатности које нису од општег интереса, Предузеће је обавезно
да организује посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања. 

Одлуку о промени делатности Предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност
оснивача, у складу са законом.

Предузеће делатност обавља у складу са овим уговором, Законом о јавним
предузећима и законским прописима који регулишу правни статус и делатност за
коју је Предузеће основано и регистровано.

Члан 16.

ЈКП  “Дубоко”  Ужице  може,  уз  претходну  сагласност  оснивача,  основати
друштво капитала за обављање делатности од општег интереса за које је основано,
као и друштво капитала за обављање делатности која  није делатност од општег
интереса, у складу са Законом о привредним друштвима. 

V  ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 17. 

Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, уговорне стране
констатују да је вредност основног капитала утврђена према укупној вредности од
613.077.316,63 РСД. 
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У  вредност  уписаног  капитала  JКП  Дубоко  Ужице,  поред  новчаних  улога
оснивача, у укупном износу од 368.204.273,39 РСД улази и неновчани капитал који су
оснивачи у току реализације Прве фазе из члана 1 овог уговора у укупном износу од
244.873.043,24 РСД определили за испуњење обавеза из оснивачког уговора у делу
инвестиционих улагања.

По основу улагања у капитал и процењене вредности уложених ствари и права
оснивачи су стекли уделе опредељене у наредном члану.

Члан 18.

Према  решењу  АПР  број  БД  44833/2016  од  06.06.2016.  године,  оснивачи
учествују у основном капиталу из члана 17 овог уговора, према следећим уплаћеним
износима и одговарајућим процентима:

Град Ужице у износу од 145.102.448,24 РСД, што представља 23,67% основног
капитала и то 86.553.303,62 РСД новчаног и 58.549.144,62 РСД неновчаног капитала
(у стварима);

Град Чачак у износу од 163.745.406,61 РСД, што представља 26,71% основног
капитала и то 97.923.532,25 РСД новчаног и 65.821.874,36 РСД неновчаног капитала
(у стварима);

Општина Ивањица у износу од  63.033.921,82 РСД, што представља  10,28%
основног  капитала и то 38.056.871,62 РСД новчаног и 24.977.050,20 РСД неновчаног
капитала (у стварима);

Општина  Пожега  у  износу  од  57.651.933,71  РСД,  што  представља  9,40%
основног капитала и то 34.878.740,99 РСД новчаног и 22.773.192,72 РСД неновчаног
капитала (у стварима);

Општина Бајина Башта у износу од 51.796.375,42 РСД, што представља 8,45%
основног капитала и то 31.251.527,39 РСД новчаног и 20.544.848,03 РСД неновчаног
капитала (у стварима);

Општина  Лучани  у  износу  од  44.170.296,22 РСД,  што  представља  7,20%
основног капитала и то 26.808.797,44 РСД новчаног и 17.361.498,78 РСД неновчаног
капитала (у стварима);

Општина  Ариље  у  износу  од  35.135.780,64  РСД,  што  представља  5,73%
основног капитала и то 21.178.016,87 РСД новчаног и 13.957.763,77 РСД неновчаног
капитала (у стварима);

Општина  Чајетина  у  износу  од  27.401.928,13  РСД,  што  представља  4,47%
основног капитала и то 16.382.640,67 РСД новчаног и 11.019.287,46 РСД неновчаног
капитала (у стварима);

Општина  Косјерић  у  износу  од  25.039.225,84  РСД,  што  представља  4,08%
основног капитала и то 15.170.842,54 РСД новчаног и 9.868.383,30 РСД неновчаног
капитала (у стварима).

Члан 19.

Oснивачи међусобно потврђују да су до закључивања овог уговора уплатили
износе из члана 18 овог уговора и да су удели изражени у процентима у члану 18
овог уговора тачни и неспорни. 

7



VI  ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 20.

Имовину Предузећа у  моменту  потписивања овог  уговора чине  покретне  и
непокретне ствари,  новчана средства  и  хартије  од  вредности  и  друга  имовинска
права, укључујући и право коришћења и закупа на средствима у јавној својини Града
Ужица, односно на добрима од општег интереса.

Оснивачи  се  обавезују  да у  току  реализације  овог  уговора на  својој
територији,  под  најповољнијим  условима,  обезбеде  одговарајућу  локацију  за
трансфер, односно претоварну станицу са припадајућом инфраструктуром и опремом
потребном за изградњу трансфер станице и обављање делатности Предузећа и да на
њој установе и дозволе упис права коришћења у корист Предузећа.

Уколико другачије није регулисано одлуком надлежног органа Предузећа код
изградње  трансфер  станица  или  претоварних  места Предузеће има  статус
Инвеститора у складу са законом.

За обављање делатности од општег интереса, Предузеће може користити и
средства  у  јавној,  државној  и  другим  облицима  својине,  у  складу  са  законом,
оснивачким актом и општим актима.

Члан 21.

Имовина Предузећа је у својини Предузећа.
Право својине и право коришћења непокретности у јавној својини уређени су у

складу са одредбама Закона о јавној својини.

Члан 22. 

Предузеће  не  може  располагати  имовином  веће  вредности  без  претходне
сагласности Надзорног одбора, у складу са Законом о привредним друштвима.

Предузеће може, без сагласности оснивача, прибављати и отуђивати покретну
имовину мање вредности, у смислу Закона о јавним набавкама.

VII  ФИНАНСИРАЊЕ РАДА 

Члан 23. 

Финансирање рада Предузећа уређује се финансијским и динамичким планом
изградње  и  рада  Депоније  које  доноси  Надзорни  одбор у  складу  са  законом  и
годишњим пословањем.

Извори средстава за обављање делатности и развој  Предузећа обезбеђују се
из  свих  извора  утврђених  одредбама  члана 24,  став  1  Закона  о  комуналним
делатностима.
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УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

Члан 24.

ЈКП “Дубоко” Ужице може се задужити узимањем кредита, односно зајма за
финансирање текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката.

ЈКП “Дубоко” Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно
зајма  за  финансирање  инвестиционих  пројеката  претходно  прибави  сагласност
надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.

ЈКП “Дубоко” Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно
зајма за финансирање текуће ликвидности претходно прибави сагласност надлежних
органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.

Поступак задужења спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак
јавних набавки.

VIII  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 25.

Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано и
друге делатности које му, у складу са законом и овим уговором повере  оснивачи,
обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање
услуга оснивачима, грађанима и другим субјектима.

Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и
несметано  функционисање  постројења  и  других  објеката  који  су  неопходни  за
обављање делатности, у складу са законом и другим прописима којима се уређују
услови обављања делатности због које је основано.

У циљу квалитетног и благовременог пословања,  оснивачи се обавезују да у
што краћем року, а најкасније у року од 15  (петнаест)  дана од дана закључивања
овог  уговора,  одреде  једно  или  више  лица  који ће  бити  службено  задужени за
сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано или
других послова и  делатности  у  области  управљања отпадом о  чему се  оснивачи
писмено договоре у складу са законом.

У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или
других разлога које Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да
одмах предузме мере за  отклањање узрока  поремећаја,  односно прекида или на
други начин обезбеди пружање услуга,  Предузеће је  обавезно да  истовремено о
томе обавести осниваче.

У  случају  поремећаја  у  пословању  Предузећа,  оснивачи су  обавезни  на
предузимање мера прописаних законом, а којима ће обезбедити услове за несметано
функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано.
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Члан 26.

У  финансирању  заједничких  инвестиционих  пројеката,  који  су  утврђени
програмом пословања Предузећа, оснивачи учествују према процентима из члана 18
овог уговора.

Оснивачи  се  обавезују  да  ће  средства  за  финансирање  заједничких
инвестиционих  улагања,  која  су  утврђена  програмом  пословања  Предузећа
обезбеђивати и уплаћивати према усвојеном годишњем финансијском и динамичком
плану и одговарајућим месечним захтевима, најдуже у року од 30 (тридесет) дана од
дана достављања захтева од стране Предузећа.

У случају да неки од оснивача не изврши уплату средстава за финансирање
заједничких инвестиционих улагања из става 1 овог члана, у року из става  2 овог
члана, или  не  достави  прописно  регистровану  меницу  у  корист  Предузећа  за  ту
уплату, Надзорни одбор на седници која се по хитном поступку заказује, најкасније у
наредних 30 (тридесет) дана, доноси одлуку о обезбеђивању неуплаћених средстава,
са правом рефундације уз припадајућу камату од оснивача који није испунио своју
обавезу уплате средстава за финансирање из става 1 овог члана.

Одлуком  из  става  3  овог  члана  може  се  утврдити  повећање  цене  услуге
Предузећа за оснивача који није извршио обавезу уплате средстава из овог члана.  

IX  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 27. 

Органи Предузећа су:
-Надзорни одбор, 
-Директор.

            
НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 28. 

Надзорни одбор има  3 (три)  члана,  од којих  је 1 (један)  представник Града
Ужица, 1 (један) представник Града Чачка,  а 1  (један) представник запослених  у
Предузећу.  

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града Ужица, на
предлог  надлежног  органа  Града  Ужица  (представник  Града  Ужица),  надлежног
органа  Града  Чачка  (представник  Града  Чачка)  и  репрезентативног  синдиката
Предузећа (представник запослених), након спроведеног непосредног изјашњавања
запослених у Предузећу, под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.
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Члан 29. 

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног 
одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни 
одбор. 

Члан 30. 

Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова.
Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.
Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за свој

рад у складу са  законом  у складу са законом и одлуком надлежног органа Града
Ужица.

Члан 31.

За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од

најмање  четири  године,  односно  на  основним  академским  студијама  у  обиму  од
најмање  240  ЕСПБ  бодова,  мастер  академским  студијама,  мастер  струковним
студијама,  специјалистичким  академским  студијама  или  специјалистичким
струковним студијама;

3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4)  да  има  најмање  3  (три)  године  радног  искуства  на  пословима  који  су
повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;
7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују

кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.   
Представник запослених у Надзорном одбору, осим услова из овог члана, мора

испуњавати и додатна два услова:
1.  да  није  био  ангажован  у  вршењу  ревизије  финансијских  извештаја

предузећа у последњих пет година и
2. да није члан политичке странке.
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Члан 32. 

Надзорни одбор:
1)  доноси  дугорочни и средњорочни план  пословне стратегије  и  развоја  и

одговоран је за њихово спровођење;
2)  доноси  годишњи,  односно  трогодишњи програм  пословања,  усклађен са

дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог
члана;

3)  усваја  извештај  о  степену  реализације  годишњег,  односно  трогодишњег
програма пословања;

4)  усваја  тромесечни  извештај  о  степену  усклађености  планираних  и
реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;
6) доноси статут;
7) надзире рад директора;
8)  успоставља,  одобрава  и  прати  рачуноводство,  унутрашњу  контролу,

финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;
11) даје сагласност директору за предизимање послова или радњи у складу са

законом, статутом и одлукама оснивача;
12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;
13)  закључује  уговор о  раду са директором,  у  складу са законом којим се

уређују радни односи;
14) доноси одлуку о располагању средствима у јавној својини, која су пренета

у својину Предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса, утврђених Оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;
16)  доноси  одлуку  о  задуживању  узимањем  кредита,  односно  зајма  за

финансирање инвенстиционих пројеката;
17)  доноси  одлуку  о  задуживању  узимањем  кредита,  односно  зајма  за

финансирање текуће ликвидности;
18) одлучује о улагању капитала Предузећа;
19) одлучује о статусним променама Предузећа;
20) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;
21) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа;
22) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у

Предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном
друштву;

23) доноси акт о исплати стимулације директора;
24) врши друге послове у складу са законом, овим уговором и статутом.
Надзорни  одбор  не  може пренети  право  одлучивања о  питањима из  своје

надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.
Одлуке из става 1 тачка 1), 2), 6), 9), 14), 15), 21) и 22) овог члана Надзорни

одбор доноси уз сагласност надлежних органа оснивача. 
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Одлуке из става 1 тачка 16), 17), 18), 19), 20) и 23) овог члана Надзорни одбор
доноси уз претходну сагласност надлежних органа оснивача. 

Члан 33.

Изузетно од одредби члана 32 овог уговора, у случају иступања оснивача из
уговора,  приступања  других  заинтересованих  градова  или  општина,  приступања
других и домаћих и страних правних лица, утврђивања тачне количине отпада који
долази  на  Депонију,  Надзорни  одбор  доноси  одлуке  једногласно  по  претходно
прибављеном мишљењу надлежног органа Града Ужица, и то у року од 30 (тридесет)
дана од дана достављања мишљења Града Ужица надзорном одбору Предузећа, а
најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева.

Члан 34.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода
на који су именовани, уколико:

1)  ЈКП “Дубоко” Ужице не достави годишњи, односно трогодишњи програм
пословања у роковима прописаним законом;

2)  Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним
органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује
на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на
други начин;

4)  у  току  трајања  мандата  буде  осуђен  на  условну  или  безусловну  казну
затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су
да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања
новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже 6 (шест) месеци.

Поступак  за  разрешење  председника  и  члана  Надзорног  одбора  могу
писменим, образложеним захтевом покренути оснивачи који располажу са више од
половине уписаног капитала.   

ДИРЕКТОР 

Члан 35. 

Директор је надлежан за следеће послове: 
1) представља и заступа Предузеће у складу са законом и овим уговором;
2) организује и руководи радом и пословањем;
3) води пословање Предузећа;
4) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;
5) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа,
6)  предлаже догорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и
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одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран

је за њихово спровођење;
8) предлаже финансијске извештаје;
9) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета

оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);
10) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;
11) доноси  одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  добара,  услуга  и

радова;
12) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;
13) доноси одлуке у поступку јавних набавки;
14) доноси  Правилник о  унутрашњој  организацији  и систематизацији  врста

послова; 
15) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;
16) именује осниваче комисија за поједине области из своје надлежности;
17)  стара  се  о  благовременој  изради  периодичних  извештаја  и  годишњег

обрачуна;
18) обавља и друге послове у складу са законом и оснивачким актом, који нису

у надлежности Надзорног одбора.

Члан 36. 

Директора именује и разрешава Надзорни одбор. 
Директор се именује  на основу  спроведеног јавног конкурса на период од 4

(четири) године.
Предузеће објављује конкурс најмање шест месеци пре истека периода на које

је именован директор,  односно у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења
оставке или разрешења.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана
објављивања.

Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 9 (девет) оснивача
коју  на  предлог  надлежних  органа локалне самоуправе,  именује  Надзорни одбор
посебном одлуком на мандат од 3 (три) године.

Надзорни  одбор  именује  председника  и  заменика  председника  Комисије.
Председник  и  чланови комисије  не  могу  бити  народни  посланици,  посланици  у
надзорном одбору аутономне покрајине, одборници у надзорном одбору  оснивача,
као ни изабрана, именована и постављена лица у органима оснивача.

Надзорни одбор доноси Пословник о раду Комисије.
Сваки  члан  Комисије,  поред  услова  утврђених  одлуком  надлежног  органа

оснивача, мора имати стечено високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање  240  ЕСПБ  бодова,  мастер  академским  студијама,  мастер  струковним
студијама,  специјалистичким  академским  студијама  или  специјалистичким
струковним студијама. 

Након  спроведеног  поступка  у  складу  са  Законом  о  јавним  предузећима,
Надзорни  одбор разматра  благовремено  пристигле  пријаве  кандидата  који
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испуњавају услове и двотрећинском већином укупног броја гласова доноси одлуку о
именовању директора.

На  избор  директора  сагласност  дају  надлежни  органи  свих  оснивача
Предузећа.

Обавезују  се  оснивачи  да  сагласност  на  одлуку  о  именовању  директора
доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет)  дана од дана достављања
одлуке.

У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не
сагласи са одлуком о именовању директора у року од 30 (тридесет) дана од дана
достављања  одлуке  сматраће  се  да  је  одлука  о  именовању  донета  уколико  су
сагласност на одлуку о именовању директора доставили оснивачи који располажу
већином уписаног капитала.  

Члан 37. 

За  директора  може именовано  лице  које  поред  општих  услова  прописаних
законом, испуњава и следеће посебне услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од

најмање  четири  године,  односно  на  основним  академским  студијама  у  обиму  од
најмање  240  ЕСПБ  бодова,  мастер  академским  студијама,  мастер  струковним
студијама,  специјалистичким  академским  студијама  или  специјалистичким
струковним студијама;

3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4)  да  има  најмање  3  (три)  године  радног  искуства  на  пословима  који  су
повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7)  да  није  члан  органа  политичке  странке,  односно  да  му  је  одређено

мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују

кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.   

Члан 38. 

Ако  директор  није  именован  или  је  суспендован,  надзорни  одбор  именује
вршиоца дужности директора, до именовања директора, а најдуже једну годину.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дуности директора.
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Вршилац  дужности  директора  мора  испуњавати  услове  за  именовање
директора Предузећа из члана 36 овог уговора.
 

Члан 39. 

Директор је самосталан у вршењу послова из своје надлежности.
Директор заснива радни однос на одређено време и има право на зараду, у

складу са законом.

Члан 40. 

Директор за свој рад одговара Надзорном одбору.

Члан 41.

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:
-у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора из члана

37 овог уговора;
-Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у

законом прописаним  роковима;
-се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања

супротног пажњи доброг привредика и пропуста у доношењу и извршавању одлука и
организовању послова у Предузећу дошло до знатног одступања од остваривања
основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;

-се утвдри да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности,
несавесним понашањем или на други начин;

-извештај  овлашћеног  ревизора  на  годишњи  финансијски  извештај  буде
негативан;

-у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора;

-у другим случајевима прописаним законом.

Члан 42.

Директор може бити разрешен дужности директора и пре истека времена на
које је и именован и то у следећим случајевима:

1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63
Закона о јавним предузећима;

2)  Предузеће  не  испуни  планиране  активности  из  годишњег,  односно
трогодишњег програма пословања;

3)  Предузеће  утроши средства  за  одређене намене  изнад висине утврђене
програмом  пословања  за  те  намене,  пре  прибављања  сагласности  на  измене  и
допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4)  Предузеће  не  спроводи  усвојен  годишњи,  односно  трогодишњи програм
пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66 Закона о
јавним предузећима;
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5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66 Закона о
јавним предузећима;

6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене
стандарде у припреми финанскијских извештаја;

7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8) не извршава одлуке надзорног одбора;
9) у другим случајевима прописаним законом.      
Предлог за разрешење директора  могу  поднети  оснивачи  који располажу са

више од половине уписаног капитала.   

Члан 43.

На сва остала питања везана за статус и надлежност директора примењују се
одредбе Закона о јавним предузећима.

X  ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА ОСНИВАЧА

Члан 44.

Оснивачу Предузећа престаје то својство:
1) брисањем из одговарајућег регистра, ако је члан правно лице;
2) иступањем из Предузећа;
3) искључењем из Предузећа;
4) преносом целокупног удела.

ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА

ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА УДЕО

Члан 45.

Члан  Предузећа може у  свако  доба  иступити  из  Предузећа,  без  навођења
разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео.

Члан Предузећа не може иступити из Предузећа ако:
1) има неизмирене обавезе према Предузећу по основу неуплаћеног, односно

неунетог улога у Предузеће или по основу додатних уплата или
2) би због тог иступања,  Предузеће према редовном току ствари претрпело

штету или
3)  би  иступањем  члан  Предузећа избегао  примену  правила  о  поштовању

посебних дужности према Предузећу.
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ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА

Члан 46.

Члан Предузећа може иступити из Предузећа из оправданих разлога.
Оправдани разлог за иступање оснивача Предузећа постоји нарочито:
1) ако му један или више осталих оснивача или Предузеће својим радњама или

пропуштањем проузрокује штету, или ако је очигледно да ће таква штета, према
редовном току ствари, наступити;

2) ако је у значајној мери онемогућен да остварује своја права у Предузећу;
3) ако му Предузеће намеће несразмерне обавезе.

ПОСТУПАК ИСТУПАЊА

Члан 47.

Члан Предузећа који жели да иступи из Предузећа дужан је да о томе достави
писани захтев Предузећу који садржи нарочито:

1) разлоге иступања;
2) износ који се захтева од Предузећа на име накнаде за удео;
3) рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако је тај рок одређен

оснивачким актом.
Надзорни одбор је дужан да донесе одлуку о захтеву из става 1 овог члана у

року од 60  (шездесет)  дана од дана пријема и да у истом року о томе обавести
оснивача  Предузећа који иступа, а у супротном сматраће се да је захтев усвојен у
целини.

Надзорни одбор може само усвојити или одбити захтев из става 1 овог члана у
целини.

Удео оснивача Предузећа који је иступио из Предузећа постаје сопствени удео
Предузећа.

Иступање оснивача из Предузећа и стицање сопственог удела региструју се у
складу са Законом о регистрацији.

ЗАЛОГА КАО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ

Члан 48.

Члан Предузећа може захтевом за иступање из оправданог разлога да тражи
да  Предузеће пружи  обезбеђење  за  исплату  накнаде  за  његов  удео  путем
установљавања залоге на сопственом уделу који ће  Предузеће стећи ако прихвати
његов захтев за иступање из Предузећа, у складу са законом који уређује залогу на
покретним стварима уписаним у регистар.

Члан Предузећа из става 1 овог члана дужан је да нацрт уговора о залози чије
закључење  предлаже  достави  Предузећу у  прилогу  захтева  за  иступање  из
Предузећа.
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У случају из става 1 овог  члана Надзорни одбор може прихватити захтев за
иступање само ако истовремено одобри закључење предложеног уговора о залози у
корист оснивача који  иступа или,  уз  сагласност  оснивача  Предузећа који  иступа,
пружи друго одговарајуће обезбеђење.

ИСПЛАТА НАКНАДЕ

Члан 49.

Предузеће  може  исплаћивати  накнаду  за  удео  оснивачу  Предузећа који  је
иступио само из:

1) средстава резерви Предузећа које се могу користити за те намене;
2)  средстава  остварених  продајом  сопственог  удела  Предузећа стеченог

иступањем тог оснивача Предузећа.
До потпуне исплате накнаде удела оснивачу који  је иступио из  Предузећа,

Предузеће не може делити добит својим оснивачима и дужно је да:
1) сву остварену добит распоређује у резерве из става 1, тачка 1) овог члана;
2)  сва  средства  Предузећа  из  става  1  овог  члана користи  искључиво  за

исплату те накнаде.

ИСТУПАЊЕ ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА ПО ОДЛУЦИ СУДА

Члан 50. 

Ако Надзорни одбор одбије захтев за иступање, односно пропусти да о њему
одлучи у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева, члан Предузећа може
тужбом надлежном суду против  Предузећа захтевати престанак својства оснивача
Предузећа због постојања оправданог разлога и исплату накнаде за свој удео.

Суд  ће  пресудом  којом  одређује  престанак  својства  оснивача  Предузећа
одредити и:

1) да удео оснивача Предузећа који иступа постаје сопствени удео Предузећа;
2) висину накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа

који иступа;
3) рок за исплату накнаде из тачке 2) овог става;
4)  установљавање  залоге  у  корист  оснивача  Предузећа који  иступа  на

сопственом уделу Предузећа из тачке 1) овог става, ако је тужилац то захтевао и ако
суд нађе да је то нужно и оправдано ради обезбеђења исплате накнаде из тачке 2)
овог става.

Накнада коју  је  Предузеће у  обавези  да  исплати  оснивачу  Предузећа који
иступа утврђује се у висини од сразмерног дела вредности нето имовине Предузећа
који одговара учешћу удела тог оснивача у основном капиталу  Предузећа на дан
подношења тужбе умањена за износ свих потраживања Предузећа према оснивачу
који иступа.

Рок за  исплату  накнаде  коју  је  Предузеће у  обавези  да  исплати  оснивачу
Предузећа који иступа је пет година.
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Члан 51.

Члан  Предузећа који  је  иступио  из  Предузећа остаје  у  обавези  да  уплати,
односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је
то неопходно за намирење поверилаца Предузећа.

ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА

ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ОДЛУКОМ СУДА

Члан 52.

Предузеће може тужбом коју подноси надлежном суду захтевати искључење
оснивача  Предузећа,  из  разлога  одређених  оснивачким  актом  или  из  других
оправданих разлога, а нарочито ако члан Предузећа:

1) намерно или грубом непажњом проузрокује штету Предузећу;
2) не извршава посебне дужности према  Предузећу прописане овим законом

или оснивачким актом;
3) својим радњама или пропуштањем, противно оснивачком акту, закону или

добрим пословним обичајима, спречава или у значајној  мери отежава пословање
Предузећа.

На захтев  Предузећа суд може одредити привремену меру суспензије права
гласа  оснивача  Предузећа чије  се  искључење  тражи,  као  и  других  права  тог
оснивача  Предузећа или привремену меру увођења принудне управе у  Предузеће,
ако нађе да је то нужно и оправдано ради спречавања настанка штете за Предузеће.

Тужба  за  искључење оснивача  Предузећа може се  поднети  у  року  од  180
(стоосамдесет) дана од дана сазнања за разлог за искључење, а најкасније у року од
три године од настанка разлога за искључење.

Искључењем  оснивача  Предузећа удео  тог  оснивача  Предузећа постаје
сопствени удео Предузећа.

Искључени члан остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог и
изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење
поверилаца Предузећа.

НАКНАДА ЗА УДЕО У СЛУЧАЈУ ИСКЉУЧЕЊА ОДЛУКОМ СУДА

Члан 53. 

Искључени члан  Предузећа може тужбом надлежном суду против  Предузећа
тражити  накнаду  вредности  свог  удела  у  висини  вредности  дела  ликвидационог
остатка који би припао искљученом оснивачу сразмерно његовом уделу у основном
капиталу Предузећа који се умањује за износ неизмирених потраживање Предузећа,
на дан правноснажности пресуде о искључењу. На тако утврђен износ обрачунава се
камата у висини есконтне стопе Народне банке Србије увећане за 2%, почев од дана
правноснажности пресуде о искључењу.
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Рок за исплату накнаде из претходног ставе је пет година.
Ако  Предузеће не  исплати  досуђену  накнаду  оснивачу  Предузећа који  је

искључен  у  року  одређеном  пресудом,  члан  Предузећа који  је  искључен  може
тражити принудно извршење само продајом сопственог удела који је  Предузеће од
њега стекло.

Ако средства остварена продајом сопственог удела у извршном поступку нису
довољна за намирење потраживања оснивача Предузећа који је искључен у погледу
досуђене накнаде, преостали део тог потраживања се гаси.

Предузеће има право да од искљученог оснивача потражује накнаду штете.

Члан 54.

Пренос удела може се  вршити само између оснивача и између оснивача и
Предузећа, с тим што право прече куповине удела који је предмет преноса има Град
Ужице.

У случају да надлежни орган Града Ужица у року од 90 дана од дана када му је
понуда  достваљена  не  донесе  одговарајућу  одлуку  о  понуди  за  пренос  удела,
преносилац удела може, у складу са законом,  понуду у прописаној форми упутити
осталим оснивачима.

Понуда за пренос удела  у сваком случају се доставља преко Предузећа.

XI  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 55.

Ради  обезбеђења  заштите  општег  интереса  у  Предузећу,  надлежни  орган
одређен статутом оснивача Предузећа  даје  сагласност  на  следеће одлуке и акта
Предузећа:

1) статут;
2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења

за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом

није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;
4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су

пренета  у  својину  јавног  предузећа,  велике  вредности,  која  је  у  непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) улагање капитала;
7) статусне промене;
8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској

трансформацији;
9)  доноси  одлуку  о  задуживању  узимањем  кредита,  односно  зајма  за

финансирање инвенстиционих пројеката;
10)  доноси  одлуку  о  задуживању  узимањем  кредита,  односно  зајма  за

финансирање текуће ликвидности;
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11) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности
од општег интереса и оснивачким актом.  

За  одлуке  из  тачке  1),  3)  и  7)  претходног  става  потребна  је  сагласност
надлежних органа свих оснивача Предузећа.

За одлуке из тачке 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) претходног става потребна је
сагласност надлежних органа оснивача Предузећа који располажу са најмање две
трећине уписаног капитала.  

Обавезују  се  оснивачи  да  сагласност  на  одлуке  из  овог  члана  доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке из
тачке 1), 3) и 7) из става 1 овог члана.

Обавезују  се  оснивачи  да  сагласност  на  одлуке  из  овог  члана  доставе
Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога
одлуке из тачке 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) из става 1 овог члана.

У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не
сагласе са одлуком у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке или
предлога одлуке сматраће се да је одлука донета уколико су сагласност на одлуку
доставили оснивачи који располажу одговарајућом већином уписаног капитала.  

XII  ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 56.

Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су локалним самоуправама
које представљају.

Чланови Надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком
проузрокују Предузећу  или  другом  субјекту,  ако  је  та  одлука  донета  грубом
непажњом или са намером да се штета проузоркује.

Члан  Надзорног одбора не сноси одговорност ако издвоји своје мишљење у
записник.

Члан 57.

Директор је одговоран за резултате пословања и законитост рада и за свој рад
одговара Надзорном одбору.

Директор одговара за штету нанету несавесним пословањем и прекорачењем
овлашћења.

XIII  ОПШТИ АКТИ

Члан 58.

Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт ЈКП “Дубоко” Ужице.
Други општи акти ЈКП “Дубоко” Ужице морају бити у сагласности са Статутом

22



ЈКП “Дубоко” Ужице.
Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у складу

са законом, овим уговором и општим актима Предузећа.

XIV  ДОБИТ

Члан 59.

По усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину, добит те
године распоређује се следећим редом: 

1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;
2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).
Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1 овог члана преостане

део добити, Надзорни одбор Предузећа га може расподелити за следеће намене: 
1) за резерве, ако их је Предузеће утврдило статусом (статусне резерве);
2) за исплате оснивачима, у складу са законом.
Добит Предузећа, проистекла из продаје секундарних сировина, произведеног

био-гаса и произведеног компоста припада Предузећу и користити се за технолошко
унапређење система управљања отпадом.

Добит  која  се  враћа  оснивачима  може  се  користити  и  за  непредвиђена
комунална  улагања  на  територији  оснивача,  ради  квалитетнијег  функционисања
регионалног система управљања отпадом.

У случају да средства од добити нису довољна,  оснивачи су сагласни да на
рачун Предузећа издвајају финансијска средства која ће омогућити продужење века
депоније  “Дубоко”  кроз  повећање  процента  издвајања  секундарних  сировина,
смањење количине отпада који се санитарно депонује или коришћење отпада као
енергетског ресурса.

Одлуку о расподели новчаних средстава из добити доноси Надзорни одбор.

XV  ГУБИТАК

Члан 60.
 

Предузеће има приоритетно право на  секундарне сировине које  настају  на
територији оснивача.

У  случају  да  у  експлоатационом  периоду  дође  до  смањења  секундарних
сировина у отпаду који се допрема на Депонију,  оснивачи ће по хитном поступку,
предузети све мере, у складу са законом да се секундарне сировине прво понуде
Предузећу.

Покриће  губитка,  у  случају  смањења  допремљене  количине  секундарних
сировина, сразмерно је финансијском учешћу из члана 18 овог уговора.

Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор.

23



XVI  ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 61.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора или
директора  чије  би  саопштење  неовлашћеном  лицу  било  противно  пословању
Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.

Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по закону јавни или
подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.

О одлуци из става 1 овог члана обавештавају се оснивачи, чланови Надзорног
одбора, директор, као и запослени.

Члан 62.

Пословном  тајном  сматрају  се  исправе  и  подаци  чије  би  саопштење
неовлашћеном  лицу,  због  њихове  природе  и  значаја  било  противно  интересима
Предузећа.

XVII  ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 63.

Предузеће  је  обавезно  да  благовремено  и  на  законом  прописани  начин
информише  осниваче,  грађане  и  кориснике  услуга  о  свом  раду,  пословању  и
развојним програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су
настале или ће настати у вршењу своје делатности.

Обавештавање  оснивача врши  се  достављањем  позива  и  материјала  за
седнице Надзорног одбора.

Редовно и благовремено обавештавање се утврђује као посебна обавеза члана
Надзорног одбора према оснивачу кога представља. 

Обавештавање се врши преко средстава јавног информисања или на други
погодан начин.

Члан 64.

Органи  Предузећа  су  дужни  да  обезбеде  јавност  рада  и  редовно,
благовремено,  потпуно  и  истинито  информисање  запослених  о  свом  раду  и
пословању Предузећа,  а  нарочито  о  развојним  плановима и  њиховом  утицају  на
економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и
безбедности  на  раду  и  мерама  за  побољшање  услова  рада,  расподели  добити,
статусним променама и промени облика Предузећа.

Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласним
таблама, путем службених саопштења, радних састанака и на други погодан начин.
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Члан 65.

Поред обавезе чувања аката и докумената према одредбама Закона о 
привредним друштвима, Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:

1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Предузећа;
2) организациону структуру;
3)  годишњи,  односно  трогодишњи  програм  пословања,  као  и  све  његове

измене  и  допуне,  односно  извод  из  тог  програма  ако  јавно  предузеће  има
конкуренцију на тржишту;

4)  тромесечне  извештаје  о  реализацији  годишњег,  односно  трогодишњег
програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора.

XVIII  ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 66.

Предузеће  је  дужно  да  предузима  потребне  мере  заштите  на  раду,
безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине, у складу са
законом.

Предузеће је  дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално
коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине
у  оквиру  инвестиционих  и  производних  трошкова,  примену  прописа,  односно
предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.

XIX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

Тумачење  овог  уговора  и  других  општих  аката  Предузећа  даје  Надзорни
одбор.

Члан 68.

Међусобни односи и потраживања настала до иступања, регулишу се према
важећим прописима.

Члан 69.

Задужује се директор Предузећа да у  року  од 60 (шездесет)  дана од дана
уписа Предузећа у АПР  поднесе захтев за упис права  коришћења установљених у
корист  Предузећа  у  јавну  евиденцију  о  непокретностима  и  правима  на  њима,  у
складу са Законом о јавној својини.
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Обавеза осталих оснивача  је да најкасније  у року од  30 (тридесет) дана од
стицања  прописаних  услова,  на  захтев  Предузећа  донесу  одговарајућа  акта
прописана  за  упис  права  коришћења Предузећа  у  јавну  евиденцију  о
непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о јавној својини и овим
уговором.

Члан 70.

Оснивачи  су  сагласни,  да  ради  утврђивања  тачних  количина  отпада,  као
основе за измену процентуалног учешћа у финансирању рада Предузећа, квартално
анализирају укупне количине, врсте и састав отпада који се са територија оснивача
допремају на регионалну депонију.

Члан 71.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се  Закон о јавним
предузећима, Закон о привредним друштвима и други законски прописи.

Члан 72.

ЈКП  “Дубоко”  Ужице  дужно  је  да  Статут  и  друга  општа  акта  усагласи  са
законом  и  овим  уговором  у  року  од  90  (деведесет)  дана  о  дана  избора  органа
Предузећа у складу са овим уговором.

Члан 73.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих овлашћених
заступника оснивача.

Саставни  део  овог  уговора  су  одлуке  надлежних  органа  оснивача  о
прихватању овог уговора. 

Члан 74.

Овај уговор је сачињен у  13 (тринаест) истоветних примерака и то за сваког
оснивача по 1 (један) примерак, а 4 (четири) примерка за Предузеће.

ГРАД УЖИЦЕ,
Градоначелник Тихомир Петковић

          _________________________________________

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник Милун Тодоровић

          _________________________________________
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ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА,
Председник општине Радомир Филиповић

          _________________________________________

ОПШТИНА ПОЖЕГА,
Председник општине Милан Божић

          _________________________________________

ОПШТИНА АРИЉЕ,
Председник општине Зоран Тодоровић

          _________________________________________

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА,
Председник општине Милан Стаматовић

          _________________________________________

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ,
Председник општине Жарко Ђокић

          _________________________________________

ОПШТИНА ЛУЧАНИ,
Председница општине Весна Стамболић

          _________________________________________

ОПШТИНА ИВАЊИЦА,
 Председник општине Зоран Лазовић

         _________________________________________
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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
• ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈAЛАНИ РАД   ПОЖЕГА 
• МЕСТО (ОПШТИНА/ГРАД             Пожега 
• ГОДИНА ОСНИВАЊА   .  .             1965 
• ДИРЕКТОР   .  .  .  .  .  .  .  .  .         Ђурђе Раковић,дипл.ецц        
• E-mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       centar.pozega@gmail.com 
• АДРЕСА И ПОШ. БРОЈ .  .  .          Немањина бб,  31210 

• ТЕЛЕФОНИ / TELEFAX   .  .           031 3816 474, факс: 031 812 572 
 
 
      

1. УВОДНИ ДЕО 
 

 Предмет и намена извештаја 
 

Предмет извештаја о раду Центра за социјални рад Пожега је приказ 
остварених права корисника наше општине као и коришћење услуга социјалне 
заштите у 2017. години, а која je предвиђена Законом о социјалној заштити и 
другим законима и подзаконским актима који регулишу породично-правну заштиту, 
заштиту деце, одраслих и старијих лица од занемаривања и злостављања, насиља 
и заштиту других осетљивих група у локалној заједници. 

Извештај садржи интерпретацију, коментаре и критички осврт на постојеће 
стање, уочене промене у потребама корисника и њихових породица и промене у 
раду Центра. Такође, треба да истакне проблеме и тешкоће у реализацији заштите 
и пружању помоћи грађанима (корисницима услуга социјалне заштите), истакне 
потребу за  иновацијама и недостајућим услугама социјалне заштите. 

Извештај је израђен на основу података у Еxcel  табелама о Центру за 
социјални рад Пожега, корисницима и услугама социјалне заштите које је Центар 
обавезан да попуни према обрасцу који је свим центрима доставио Републички 
завод за социјалну заштиту као и других података добијених у раду у току 2017. 
године. За израду извештаја коришћени су и доступни статистички и други подаци. 

Извештај о раду је намењен оснивачу, локалној самоуправи и њеним 
надлежним органима, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. 

 
 Делатност центра за социјални рад 
  

 Као и сви центри у Републици Србији и Центар за социјални рад 
Пожега има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-
правне заштите грађана на територији општине за коју је основан. У складу са 
законом о социјалној заштити Центар у оквиру јавних овлашћења: 

- Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира 
пружање услуга социјалне заштите; 

- Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о 
коришћењу услуга социјалне заштите; 

- Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим 
поступцима; 

- Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника. 
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У вршењу јавних овлашћења одлучује о следећим правима и услугама 
о чијем се обезбеђењу стара Република Србија: 

-остваривању права на новчану социјалну помоћ; 
-остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на 

увећани додатак за помоћ и негу другог лица; 
-остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад; 
-услузи породичног смештаја; 
-услузи домског смештаја; 
-услузи становања уз подршку за особе са инвалидитетом осим у 

јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености изнад 
републичког просека; 

-услузи смештаја за жртве трговине људима; 
-праву на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана, 
-хранитељству, 
-старатељству; 
-одређивању и промени личног имена; 
-мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског 

права  и обавља друге послове предвиђене Законом и другим прописима везаним 
за права и заштиту малолетника у сукобу са законом, заштиту жртава насиља и сл. 

Поред наведених послова и задатака  Центар обавља и стручне 
послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-
правне заштите и старатељства и то: 

- Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области 
социјалне заштите, 

- Предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и 
прати њихово извршење, 

-     Развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и                           
сузбијању социјалних проблема, 

- Подстиче, организује и координира професионални и добровољни 
хуманитарни рад у области социјалне заштите, 

- Учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици 
локалне самоуправе; 

- Обавља и друге послове утврђене Законом и другим прописима. 
 

Центар одлучује у првом степену о коришћењу права и услуга 
социјалне заштите које обезбеђује јединица локалне самоуправе у складу са 
Законом о социјалној заштити и општинском Одлуком о правима и услугама у 
социјалној заштити на територији наше општине и то: 
 -праву на једнократну новчану помоћ 
 -праву на опрему корисника на смештај у установу или другу породицу 
 -Праву на трошкове смештаја у прихватилиште 
 -Праву на трошкове смештаја у прихватилиште за жртве породичног 
насиља, 
 -праву на путне трошкове и исхрану пролазника 
 -праву на накнаду трошкова сахране 
 -праву на бесплатан оброк у народној кухињи 
 -праву на обезбеђивање огрева 
 -праву на обезбеђивање школског прибора и уџбеника за школу 
 -праву на коришћење услуге помоћи и неге у кући за старије и особе са 
инвалидитетом, помоћи и неге у кући за децу са сметњама у развоју, дневног 
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центра за децу из породица са ризиком, дневног боравка за децу и младе са 
сметњама у развоју,социјалног становања у заштићеним условима. 
  
 
ОСНОВНА СОЦИО-ЕКОНОМСКА ОБЕЛЕЖЈА ОПШТИНЕ 
 
 Становништво 
 
 Према објављеним резултатима пописа из 2011.године Пожега има 29638 
становника од којих је 14509 мушкараца и 15129 жена. Пунолетних је 24748. Сада 
је број становника у односу на попис из 2002,године мањи за 8% .Наставља се 

тренд негативне стопе природног прираштаја. 
 

старост 0-4 
 

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

број 
становника 

1140 1356 1380 1710 1680 1757 1754 1851 1866 

 

старост 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 и 
више 

број 
становника 

1980 2354 2775 2108 1380 1591 1533 943 480 

табела бр.1:Број становника у општини Пожега према старосним групама 
Извор:Републички завод за статистику 
 
 У градском подручју живи 13 153  а у сеоском 16 485 наших суграђана. 
Просечна старост становника Пожеге је 44,1 година (41,1 у граду и   46,5 у селу). 

Већинско становништво представљају Срби. У Пожези живи 232 припадника 
Ромске заједнице док је број припадника других националности незнатан. 

У 2017. години број рођених је 258,што је више него 2016. (када је било 
206). Број умрлих је 495 што је више него 2016. године (тада је било 450). Ови 
подаци нису апсолутно тачни јер је један број деце рођен у другим градовима осим 
Ужица па су уписани у матичне евиденције тих општина или градова. Слично је и 
са бројем умрлих лица. Расположиви подаци указују да се у Пожези 2017. године 
погоршава ситуација кад је у питању стопа природног прираштаја становништва, 

 

 
 

Број  
домаћинстава 

са 1 
чл. 

са 2 
чл. 

са 3 
чл. 

са 4 
чл. 

са 5 
чл. 

Преко 
5 чл. 

Пр.бр. 
Чл.дом. 

 
Пожега 

 
9799 

 
2023 

 
2483 

 
1726 

 
1777 

 
889 

 
901 

 
3,02 

 
Градска д. 

 
4392 

 
768 

 
1079 

 
952 

 
988 

 
359 

 
246 

 
2,98 

 
Сеоска д. 

 
5407 

 
1255 

 
1404 

 
774 

 
789 

 
530 

 
655 

 
3,05 

табела бр.2:Број домаћинстава према броју чланова у општини Пожега 
 
 Потребно је истаћи да је на територији општине Пожега 20,64% 
једночланих и 25,34% двочланих, што је незнатно мање од половине укупног 
броја домаћинстава. Ако се зна да се у највећем броју ових домаћинстава ради о 
старачким домаћинствима или домаћинствима одраслих чија деца не живе са 



6 

 

њима онда се може очекивати доминација потребе за подршком  старима у 
активностима Центра и других институција у наредних 10 година, посебно у 
сеоском подручју. 
 Од укупног броја домаћинстава у нашој Општини 17,61% је трочланих, 
18.13% четворочланих, 9,07% петочланих и 9,19% домаћинстава са 6 и више 
чланова. 

Горе наведени подаци су коришћени на основу званичног пописа и  
новијим подацима тренутно не располажемо. 

 
Привредни и други друштвени ресурси 
 
Међу предузећима која запошшљавају највећи број наших суграђана су: 

Терморад, Ливница Пожега, Потенс-Перфорација, Гинко, Инмолд, Јелен До, Пут 
Слободе, Радовић Ентеријер, Тојо, Ramax, Вектра, Магнеткомерц...Поред ових 
производних предузећа ради и неколико хладњача, трговина на велико и мало, 
оних који се баве услужним делатностима, расадника... Пољопривреда и 
сточарство су и даље основни извор прихода у сеоском подручју. 

Пожега има две основне и три средње школе: Гимназију са смеровима за 
математику, рачунарство и језике, Техничку школа, у оквиру које постоје разни 
образовни правци техничке струке и трговина и Пољопривредну школу са 
ученичким интернатом. 

Туристичка понуда града се састоји од неколико знаменитих локација:  
цркава и манастира које, поред историјског и верског значаја, нуде и културне 
садржаје (традиционална ликовна колонија при цркви у Прилипцу) као и од 
природних лепота наше и околних општина (Потпећка пећина, река Рзав са лепо 
уређеним плажама, итд.). 

Када је о културним ресурсима реч, становницима Пожеге је на 
располагању  Културни центар који поседује биоскопску салу са најсавременијом 
аудио-визуелном опремом и Градску галерију Пожега у којој излажу значајни 
домаћи али и страни уметници. Што се осталих институција културе тиче треба 
напоменути Удружење грађана Филм-арт, које сваке године у Пожеги организује 
међународни студентски филмски камп Интеракција, једини те врсте на Балкану,  
библиотеку која организује књижевне вечери и ради на афирмацији локалних 
књижевника, као и још неколико невладиних организација, неформалних удружења 
и појединаца који својим активностима (организовањем музичко-забавних 
манифестација, позоришних представа, итд.) додатно обогаћују културни живот 
града.  
 Потребно је поменути и следеће, подједнако битне факторе који позитивно  
утичу на квалитет  живота  грађана  Пожеге а то је добра покривеност установама 
за здравствену заштиту (болница са палијативном негом, дом здравља, као и 
амбуланте у сеоским подручјима), Канцеларија за  младе, спортски објекти  
(спортска хала са вишеструком  наменом,  олимпијски  базен отвореног  типа који 
је у процесу реконструкције, неколико десетина мањих спортских терена...) 
Традиција подстицаја младих за бављење спортом је значајна за њихову 
адекватну социјализацију и развијање здравих стилова живота. 
 Од субјеката цивилног сектора треба истаћи Удружење особа са 
инвалидитетом, „Форцу“ и „Сретење“ који су дали значајан допринос развоју услуга 
социјалне заштите и могућност младима за активно учешће у развоју наше 
општине. 
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 Запосленост/Незапосленост/Пензионери  
 

 
Укупно 
запослених 

 
 
жене 

Запослени у правним 
лицима( привредним 
друштвима,предузећи-
ма,установама и друг. 
организацијама) 

 
 
жене 

Приватни 
предузетници и 
лица запослена 
код њих 

 
 
жене 

 
      6694 
 

 
2784 

 
                4420 

 
1877 

 
           2274 

 
907 

Табела бр.3: Просечан број запослених у Пожези,по секторима, у 2017 год. 
                       Извор:Републички завод за статистику 
 
 Запослени по структури привредне делатности: 
 -прерађивачкој индустрији---------------------------------------------  2520 
 -образовању------------------------------------------------------------------ 452 
 -трговини на велико и мало и поправци возила------------------ 1086 
 -здравству и социјалној заштити--------------------------------------  426 
 -грађевинарству------------------------------------------------------------- 410 
 -државној управи и обавезном социјалном осигурању--------- 382 
 -саобраћај и складиштење----------------------------------------------  509 
 -снадбевање водом и управљање отпадним водама----------- 146  
 

 
2016 
степен 
ст.спреме 
 

Незапослена 
Лица 

Жене 2017 Незапослена 
Лица 

Жене 

I 335 153 I 309 120 

II 124 77 II 106 61 

III 551 214 III 485 184 

IV 663 434 IV 569 377 

V 13 2 V 11 2 

VI 63 47 VI 111 77 

VII-1 59 41 VII-1 138 91 

VII-2 165 111 VII-2 2 1 

Укупно 1973 1079 Укупно 1731 913 

Табела бр 4 :Преглед броја незапослених према степену стручне спреме у    
општини Пожега на на дан 31.12.2017. године. 

 
Број незапослених лица у Пожези у 2017. год је 1731 и смањен је у односу 

на број у 2016. години када их је било 1973. Сви пунолетни и радно способни 
корисници материјалних давања преко Центра су дужи низ година на евиденцији 
незапослених. Потребно је истаћи да се методама социјалног рада у поступку 
утврђивања чињеница од значаја за остварење права на новчану социјалну помоћ 
уочава појава да је и даље значајан број лица непријављен у време док ради код 
приватних послодаваца. Жене привремено запослење налазе најчешће у 
хладњачама. 
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Међу незапосленим је и даље највећи број лица од 25 до 29 година, што 
негативно утиче на њихово планирање породице, могућност стварног 
осамостаљивања од породице порекла и развој здравих животних стилова. 

И у 2017. години је тешко запошљивa група лица преко 50 година. Они су 
начешће радно ангажовани кроз јавне радове и рад на одређено време на 
складиштењу воћа у сезони брања, на пружању услуга социјалне заштите и сл.  
           Посебну тешкоћу у задовољењу основних потреба су имали корисници 
најнижих примања који су се најчешће обраћали са захтевом за једнократне 
новчане помоћи за набавку лекова, одеће и обуће за децу и огрева. О потреби 
корисника за једнократним новчаним помоћима које обезбеђује локална 
самоуправа указују и следећа табела о примањима запослених. 
 

 
Просечна нето зарада 

 
 2016 

 
Октобар 2017 

 
33. 430,00 

 
44.526,00 

Табела бр 5:Просечне нето зараде у општини Пожега  
           Извор:Републички завод за статистику 
 
 Просечна  нето зарада у Западној Србији децембру 2017. била је 54.344,00 
динара, а у нашој Општини је била 44.526,00 дин. 

 
Категорија/врста права инвалидска старосна породична              УКУПНО 

Фонд запослених             1373 2860 1173 5406 

Фонд самостал. делатн.                  83 244 88 415 

Фонд пољопривредника                113 1263 138 1514 

Фонд војних пензионера                 17            43 19 79 

УКУПНО              1586 4410 1418 7414 

Tабела бр.6:Број пензионера по категоријама/врсти права за децембар 2017. г.                       
Извор: Фонд ПИО 
 

Просечне пензије за 2017 за територију општине Пожега су 22.003,76 
динара. 

Највећи је број корисника који су пензију стекли по основу запослености 
(старосне,инвалидске) а затим пољопривредних пензионера. У извештајном 

периоду су пензионери са најнижим пензијама били у веома неповољном 

материјалном положају и често су се обраћали Центру за једнократне помоћи за 
набавку лекова и огрева. 

Пољопривредни пензионери из самачких старачких домаћинстава су у 
најнеповољнијем положају. 

 
Неки од горе наведених података су коришћени на основу званичног 

пописа и  новијим подацима тренутно не располажемо. 
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2.   Д Е О 
 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 

Запослени радници 
У 2017. години број запослених радника се незнатно променио у односу на 

претходну годину. Запослено је 12 радника које финансира Република од који је 11 
на неодређено и један на одређено време, до истека мандата директора. 

Локална самоуправа не финансира ни једног радника за послове Центра 
који су нам Законом о социјалној заштити поверени у надлежност. 

 

Извор 
финансирања 

ВРСТА ПОСЛОВА  

 
Руководећи 

Стручни 
послови 

Административно- 
      финансијски 

 
Остали 

 
Укупно 

Република  
Србија 

 
1 

 
7 

 
3 

 
1 

 
12 

Укупно 1 7 3 1 12 

Табела бр. 7:Структура запослених у Центру за социјални рад Пожега према  
              решењу МРЗСП у току 2017 .године 
 
 Стручни радници су обављали следеће послове: 
 -водитељ случаја :3 социјална радника,2 психолог  
 -супервизор и водитељ случаја(комбиновано):1 педагог 
 -стручни радник на управно- правним пословима: 1 правник 
 
 У погледу родне заступљености у нашој установи, као и у већини центара у 
Републици, запослени су у већини женског пола. Обезбеђење стручног кадра је 
отежано Владином Уредбом о запошљавању нових лица што се неповољно 
одражава на функционисање установе. Додатно оптерећење је обавеза свих 
стручни радника, укључујући и правника, да обављају и стручне послове у 
Домском одељењу. 
 Међу запосленима највећи број је старости од 40  до 57 година. Један 
запослени има мање од 30 година и две су у старосној групи од 30 до 40 година. 
 Решењем надлежног Министарства у Центру за социјални рад је 2003. год. 
основана посебна организациона јединица за смештај одраслих и старијих лица. 
Капацитет је 50 корисника али, због потреба наших суграђана и великог броја 
захтева за смештај лица ван наше Општине, увек постоји листа чекања.  
 Министарство је при оснивању наведене организационе јединице одобрило 
финансирање једног запосленог-руководиоца организационе јединице из буџета 
Републике. Две медицинске сестре и лекар са половином радног времена се 
финансирају из Фонда здравства а 10 запослених из цене смештаја. Остале 
стручне и административно–финансијске послове обезбеђују запослени у Центру. 
Управно-правни послови су у потпуности додељени правнику Центра што  
превазилази могућности адекватног ангажовања једног извршиоца. Обим посла 
који је отварањем организационе јединице за смештај додељен запосленима у 
Центру озбиљно угрожава квалитет рада запослених на пословима јавних 
овлашћења. 
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  У току 2017. године било је ангажовано четири особе  путем јавних радова 
на одређено време (три месеца)  на пословима  помоћи у кући старијим и 
инвалидним лицима коју финансира локална самоуправа и завод за 
запошљавање. У зимском периоду ове особе су биле ангажоване за теренски рад 
на територији града Пожеге и осталим месним заједницама. У складу са упутством 
Министарства за поступање у ванредним околностима. Били су ангажовани на 
достављању хране, воде, лекова, као и помоћи у кући болесним, инвалидним и 
самачким домаћинствима. Посао су успешно одрадили и нисмо имали 
инцидентних ситуација. Обухваћено је 40-50 корисника.  

Током 2017. године повремено смо ангажовали за потребе домског 
одељења једног радног терапеута који се ангажовао путем јавних радова. 

 
 

Услови рада 
 

Пошто Центар није имао довољно канцеларијског простора за рад са 
странкама, поднели смо захтев Заводу за запошљавање да нам уступи две 
канцеларије. Завод за запошљавање нам је изашао у сусрет и уступио нам две 
функционалне канцелерије без надокнаде, а ми плаћамо материјалне трошкове 
(струје итд.) 

    Објекат и просторије Центра нису приступачне особама са 
инвалидитетом. Простор је на спрату, не постоји лифт ни приступна рампа. 
Прилагођавање простора особама са инвалидитетом захтева већа инвестициона 
улагања заједно са Националном службом за запошљавање. 
 Установа је опремљена довољним бројем компјутера и пратеће опреме 
потребне за несметан рад. Запослени имају основну информатичку писменост за 
руковање наведеном опремом али постоји потреба за додатним обукама да би се 
што боље користили постојећи ресурси. Одржавање опреме и програма који се 
користе у раду поверено је стручним лицима ван установе. 
 Сви рачунари су интерно умрежени што омогућава бржу и ефикаснију 
комуникацију међу запосленима у току рада што је посебно значајно за подршку 
стручним радницима од стране супервизора и увид руководиоца у поштовање  
процедура и рокова у појединим предметима односно у раду са корисницима. 
 Сви запослени имају приступ интернету чиме им је омогућено благовремено 
упознавање са новинама у стручном раду ,изменама законских и подзаконских 
аката и другим важним информацијама за рад са  корисницима. 
 Континуирано су обезбеђивана и штампана издања часописа, литературе и 
другог материјала потребног за ефикасност и компетентност запослених. 

Центар има једно возило које користе стручни радници у обављању 
редовних послова као и једно теренско возило са четири вуче које смо добили у 
додатној прерасподели средстава крајем 2014 године од Министарства поготову 
имајући у виду конфигурацију терена и чињеницу да се теренске посете обављају 
и у зимском периоду, често постоји потреба за таквим. Повремено је за послове 
теренских посета и помоћи у кући старијим лицима коришћено возило наше 
организационе јединице за смештај одраслих и старијих. Напомињемо да смо у 
2017. години уз помоћ Локалне самоуправе и Министарства правде успели да 
извршимо уградњу лифта у домском одељењу и тако олакшали рад запослених и 
кретанје корисника у домском одељењу. 
 
Обука и усавршавање запослених 
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     Сви стручни радници поседују лиценцу за рад и постали су чланови Коморе 

социјалне заштите. За обнављање лиценце је, поред квалитета рада, потребно и 
похађање аредитованих програма обуке, присуство стручним скуповима, 
семинарима и конференцијама.  

 План стручног усавршавања запослених, који је још почетком 2013. године   
достављен Републичком заводу за социјалну заштиту је реализован. Супервизор 
је редовно учествовао у свим организованим едукацијама у организацији Завода 
за социјалну заштиту Србије. И у току претходне године Републички завод је 
континуирано пружао подршку запосленима на пословима супервизије у малим 
центрима јер они истовремено раде и на пословима водитеља случаја што 
смањује могућност веће посвећености супервизији као непосредној подршци 
водитељима случаја. 

      Запослени су мотивисани за професионални развој. Присуствовали су 
понуђеним саветовањима и семинарима организованим од стране ресорног 
Министарства, Завода за социјалну заштиту, Асоцијације центара за социјални 
рад, Синдиката запослених у социјалној заједници и невладиног сектора. Стручни 
радници су похађали следеће акредитоване програме: Минимални стандарди за 
заштити деце у хуманитарним активностима, Организовање конференција случаја 
за заштиту насиља у породици, Балкански форум социјалне заштите, Улога 
Центра за Социјални рад и др. пружаоца услуга у примени васпитних налога, 
Смернице за сродничко хранитељство, Поступање ЦСР у организовању помоћи и 
подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања деце и др.  

 Организациона структура наше установе захтева и континуиране обуке 
везане за противпожарну заштиту која је одржана током 2017. године за све 
запослене раднике, безбедност и здравље, примену принципа хасапа стандарда, 
захтеве санитарне инспекције, Завода за јавно здравље и сл. Све неговатељице и 
сестре су по занимању медицински техничари и све су у току извештајног перида 
похађале семинаре и имају лиценцу за рад медицинских техничара. 
   
  
 
 
 
 

                         3.  Д Е О 
 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Укупан број корисника према старосним групама на активној евиденцији  ЦСР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Укупан број корисника у регистру ЦСР на активној евиденцији у 2017. према старости и полу  
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Корисници по узрасту 

Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2017. - 31.12.2017.) 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2017. 

М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца (0-17) 149 81 230 90 42 132 

Млади (18-25) 24 15 39 17 11 28 

Одрасли (26-64) 157 173 330 99 113 212 

Старији (65 и више) 104 141 245 80 97 177 

Укупно 434 410 844 286 263 549 

 
Табела бр.8:Број корисника Центра за социјални рад Пожега 

 
Из табеле бр. 8 види се да је током 2017. године било 844 корисника на 

активној евиденцији, а да је рад са њих 549 настављен и у 2018. години. Број 
корисника који више нису на активној евиденцији Центра је 295. За  разлику од 
претходних година (изузев 2014. год.) када су у табелу корисника уписивани само 
носиоци права на НСП, ове, као и прошле године, табела садржи и чланове 
породица носилаца права што ће бити примењивано у табелама и наредних 
година.  
 
 
 
Социјално-анамнестички показатељи корисника по узрастима. 
 

На основу података о родној припадности (410 женског и 434 мушког) према 
животној доби карактеристично је да су особе мушког рода на млађим узрастима 
чешће корисници у систему социјалне заштите док са порастом броја година 
долази до потпуно другачије ситуације па су жене старијег животног доба у много 
већем проценту присутне на активној евиденцији Центра.Овај податак се 
делимично може објаснити већом спремношћу жена да се обрате за помоћ као и 
да су у већем проценту без личних примања, јер је мањи број жена међу 
запосленима и пензионера у односу на мушкарце. Такође, приметан је већи број 
мушке деце у породицама ромске националности који су корисници права на 
новчану социјалну помоћ, док су одрасли и старији женског пола бројнији од 
мушкараца у остваривању права на додатак за туђу негу и помоћ другог лица.  
  Када посматрамо групе корисника по старости најбројнији су одрасли, затим 
старији, деца па млади. Већи број одраслих и старијих корисника указује да 
неповољни социо-економски услови радно способно становништво доводе до 
статуса корисника права и услуга Центра за социјални рад. Најзаступљеније 
категорије корисника која су старија лица јесу корисници додатка за туђу негу и 
помоћ другог лица и увећаног додатка као и материјално необезбеђена лица – 
корисници права на новчану социјалну помоћ.  
 
 
 
 

23. Број пунолетних корисника на евиденцији ЦСР према образовању и старости на дан 31.12.  
2017. години 
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Старост 
корисника 

Ниво образовања 

Без завршене 
основне 
школе 

Завршена 
основна 
школа 

Завршена 
средња 
школа 

Завршена 
виша/висо
ка школа 

Нема 
података 

УКУПНО 

Млади   7 12 9 0 0 28 

Одрасли   58 85 68 1 0 212 

Старији   74 66 14 1 22 177 

УКУПНО 139 163 91 2 22 417 

 
  
             На активној евиденцији Центра је било 417 корисника старијих од 15 
година. Међу њима је највећи број са без основне школе (139), затим са основном 
школом (163),а најмање са високим и вишим образовањем (2). Подаци указују на 
потребу даље подршке образовању младих и одраслих. Међу корисницима без 
школске спреме односно без икаквог формалног образовања је скоро дупло више 
жена. Највише лица без формалног образовања је међу ромима који су корисници 
новчаних социјалних помоћи као и једнократних помоћи, али и старачко 
домаћинства. 

 
14. Корисници на активној евиденцији ЦСР у 2017. години према пребивалишту корисника, полу и 
старости  

Старосне групе 
Градско Остало  

Укупно    
М 

Укупно      
Ж 

Укупно 
М Ж Укупно М Ж Укупно 

Деца              (0-17) 101 54 155 48 27 75 149 81 230 

Млади          (18-25) 14 9 23 10 6 16 24 15 39 

Одрасли      (26-64) 78 102 180 79 71 150 157 173 330 

Старији      (65 и више) 54 61 115 50 80 130 104 141 245 

УКУПНО 247 226 473 187 184 371 434 410 844 

 
Табела бр.10:Бр.корисника према пребивалишту,старосним групама и родној пр.  
  

Из табеле бр. 14. се види да је број корисника који живи у градском подручју 
за 102 већи од броја корисника из сеоског подручја.  Ово се може објаснити тиме 
да су услуге које установа пружа у локалној заједници доступније али и познатије 
градском становништву.  
 Такође, табела показује већи број деце у градском подручју у односу на 
сеоско, што се може објаснити чињеницом да су ромске породице у којима је 
знатно већи број деце, а које су корисници права на НСП, углавном насељени у 
граду. 

Исто тако, из табеле се види да је већи број старијег сеоског становништва 
у односу на градско из исте старосне групе, што се може образложити тиме да су 
корисници права на додатак за туђу негу и помоћ другог лица углавном старо 
сеоско становништво. 

 
Флуктуација корисника 
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16. Кретање броја корисника у ЦСР у 2017. години  

Старосне 
групе  

Пренети Новоевидентирани Реактивирани Укупно у 2017.  
Стављени у 

пасиву 

Деца (0-17) 111 107 12 230 98 

Млади (18-25) 28 9 2 39 11 

Одрасли (26-
64) 

261 58 11 330 118 

Старији (65 и 
више) 

195 49 1 245 68 

У К У П Н О  595 223 26 844 295 

 
 
Табела бр.16:Флуктуација корисника у 2017.год. 
 

Од укупно 844 корисника који се налазе на евиденцији у 2017. години, њих 
295 је стављено у пасиву јер је престала  потреба за радом. Од тога је највећи број  
корисника, њих 118, из групе одраслих, а најчешћи разлог је престанак права на 
новчану социјалну помоћ услед законског прекида од минимум 3 месеца 
породицама.  

Деца улазе у систем социјалне заштите, поред тога што су чланови 
породица корисника новчане социјалне помоћи, најчешће и кроз поступке спорења  
родитеља око вршења родитељског права али и проблема у понашању. Највећа 
флуктуација у групи деце је делом због преласка у другу старосну групу а делом 
што је највећи број оних који се на евиденцији појављују због захтева Суда за 
налаз и мишљење у погледу вршења родитељског права као и Органа за 
прекршаје где се предмети затварају након достављања тражених налаза. Највећи 
проценат реактивираних предмета је у групи одраслих корисника, затим деце што 
указује на потребу за пажљивијом анализом када је у питању одлука о затварању 
случаја или потребом за даљим услугама. Рад са децом чији се родитељи споре 
око вршења родитељског права се у 70% случајева завршава достављањем 
мишљења Суду. Међу децом је и највећи проценат новоевидентираних и то су 
најчешће деца корисника новчане социјалне помоћи и једнократних новчаних  
помоћи. 

 
 
 
 
 

Старосне групе корисника према оствареним правима, примењеним  
мерама и пруженим услугама у Центру за социјални рад 
 

Дете може бити корисник социјалне заштите када му је угрожено здравље, 
безбедност и развој, без обзира из којих разлога. То су деца за коју је извесно да 
без подршке социјалне заштите неће моћи да достигну оптимални развој. Када се 
то има у виду онда се може схватити значај повезаности локалне заједнице, свих 
институција система и Центра као носиоца подршке сваком  детету. 
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17. Број деце на активној евиденцији ЦСР у току 2017. године и на дан 31.12.2017. године према 
узрасту и полу 

Узрасне групе 
Укупан број деце у 2017. год. Број деце на дан 31.12.2017.године 

М Ж УКУПНО М Ж УКУПНО 

0 - 2   11 5 16 9 2 11 

3 - 5  22 18 40 11 10 21 

6 - 14 65 39 104 39 20 59 

15-17 51 19 70 29 12 41 

УКУПНО 149 81 230 88 44 132 

 
Табела Бр.17:Број деце на активној евиденцији Центра за социјални рад  
                        према узрасту и полу 
 

Од укупно 230 деце на активној евиденцији Центра у 2017. години, највећи број 
деце су деца чије су породице корисници права на НСП и других видова 
материјалних давања а затим и деца чији се родитељи споре око начина 
вршења родитељског права. 
Центар је за 34 деце доставио Суду 18 налаза и мишљења о подобности 
родитеља за вршење родитељског права а код 10 деце корисника је рађено на 
регулисању личног односа детета и родитеља. Суду је током 2017. године 
достављено и два  мишљење о лишењу родитељског права према двоје деце. 
Није било кривичних поступака у 2017.години.И даље је највећи број деце чији су 
родитељи у постуку развода брака на узрасту од 6-14 година што је неповољно по 
њихов даљи развој јер су им у овој фази развоја потребни стабилни услови за 
функционисање, интеграцију у вршњачке групе, усвајање позитивног система 
вредности....Нестабилни породични услови утичу на њихово некритичко настојање 
да се интегришу у групу вршњака  где ће бити прихваћени, превазићи осећај 
различитости и редуковати напетост проузроковану нестабилном породичном 
ситуацијом. Због осетљивости деце у овој узрасној групи водитељи случаја су 
заједно са децом и родитељима сачињавали планове услуга који су 
подразумевали интензиван рад и подршку породици минимално 6 месеци. 
Следећа по броју је корисничка група – Деца са проблемима у понашању и у 
сукобу са законом су деца која су у сукобу са родитељима, старатељима и 
заједницом и која угрожавају себе и околину, или деца која злоупотребљавају 
алкохол, дроге и друге опојне супстанце. На евиденцији Центра је у 2017. години 
било 41 корисника из ове категорије и то 14  узраста од 6-14 година и 27 од 15-17 
година. 

- Деца ОСИ ,њих 33 од којих је 
- 15 корисника додатка за туђу негу и помоћ 
- 13 корисника права на увећану туђу негу и помоћ 
-остала деца са сметњама у развоју су корисници других услуга као што је 

подршка њиховим породицама,материјална подршка сл... 
 У току 2017. године на евиденцији Центра се налази 9 деце која су под 
стратељством и то 6 од 6-14, и 3 на узрасту 15-17.  

Укупно 9 деце је обухваћено мером сталне старатељске заштите и то су у 
највећем броју деца чији су родитељи лишени родитељског права због 
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занемаривања. Током извештајне године дошло је до смањење броја деце под 
старатељством из разлога што је одређени број деце напунило 18 година.  

Од укупног броја деце која су обухваћена мером старатељске заштите, 
једно  дете се налази под непосредним старатељством Центра,а старатељску 
улогу над осморо деце врше сродници.  
Код све деце се врши годишње преиспитивање старатељске заштите. 

 Када су у питању деца која су се у извештајном периоду налазила на 
смештају, по старосној структури и врсти смештаја, од укупно 9 деце, на смештају у 
сродничкој породици (без новчане надокнаде) налази се једно дете, а на 
хранитељском смештају у другој породици 6. У установама је било смештено двоје 
деце.  

На евиденцији Центра за социјални рад налази се 1 хранитељских 
породица укључујући и сародничке хранитељске породице а 6 хранитељских 
породица поседује потврду о подобности за бављење хранитељством и које чекају 
на смештај деце. Центар ће и даље радити на развоју хранитељства, као вида 
смештаја који је у најбољем интресу деце. Проблем је што се породице и даље не 
одлучују за обуку за специјализовано хранитељство, због очекиваних тешкоћа у 
раду са децом са сметњама у развоју. Хранитељски смештај за старије и особе са 
инвалидитетом, није реализован на територији наше општине осим када се ради о 
сродничким породицама.  

 

20. Број пунолетних корисника у ЦСР према корисничким групама и старости у 2017. години  

Корисничке групе Млади (18 - 25) 
Одрасли (26 

- 64) 
Старији (65 - 

79) 
Старији (80 и 

више) 
УКУПНО 

Жртве насиља, занемаренe 
особe и у ризику од 
занемаривања 

4 29 14 2 49 

Особе које се споре око 
вршења родитељског права 

0 34 0 0 34 

Особе са инвалидитетом 16 121 91 55 283 

Особа са друштвено 
неприхватљивим 
понашањем 

8 2 2 0 12 

Особе које имају потребе 
за домским смештајем и 
другим услугама социјалне 
заштите у локалној 
заједници 

10 20 34 19 83 

Материјално угрожене 
особе 

6 140 42 3 191 

Страни држављани и лица 
без држављанства у 
потреби за социјалном 
заштитом 

0 0 0 0 0 

Жртве трговине људима 0 0 0 0 0 

Бескућници 0 0 0 0 0 

Остали  0 2 3 0 5 
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Табела бр.20:Број пунолетних корисника према корисничким групама у 2017. год. 
 
 Сва лица старија од 18 година чине другу групу корисника-пунолетних 
корисника. 
 -пунолетна особа која живи у породици али је њена безбедност, здравље и 
благостање угрожена због неадекватне породичне подршке, особе које због 
тешкоћа у личном функционисању себе угрожавају, пунолетне особе које живе 
саме или их је породица напустила, особе са инвалидитетом које су у ризику од 
занемаривања или самозанемаривања. 
 -жртве насиља 
 -особа са проблемима у понашању – особе које услед болести или сметњи 
у психофизичком развоју нису у стању да нормално расуђују и штите своја права и 
интересе и/или својим понашањем угрожавају своју околину; особе које због 
злоупотребе алкохола или дрога или тешкоћа у функционисању; младе особе које 
су у сукобу  са родитељима или заједницом; 
 -особе са поремећеним породичним односима-пунолетне особе које имају 
тешкоћа у партнерским релацијама и које су у сукобу са другим члановима 
породице; 

-социо-материјално угрожена особа - лица која имају тешкоћа о 
самосталном старању о себи и породици услед социо-економских тешкоћа због 
чега им је потребна подршка система; 

-остали корисници - сви други корисници  који не припадају ни једној од 
наведених кориснички група  
 Међу пунолетним корисницима највећи је број корисника туђе неге и 
помоћи. У овој корисничкој групи највећи је број старијих лица 
 Следећа по величини је група социо-материјално угрожених, а у њој је 
највише одраслих, затим особе које имају потребе за домским смештајем (у број 
ових особа су урачунати и корисници који се већ налазе на смештају) и другим 
услугама социјалне заштите у лок. заједници, жртве насиља, занемарене особе и у 
ризику од занемаривањагде је највише одраслих. 

Међу младим и одраслим корисницима је у 2017. години било 182 лица без 
запослења. Највише је одраслих незапослених (155), а када су млади у питању од 
укупно 28 корисника са евиденције 27 је незапослено. 

 Старатељска заштита је у предходном извештајном периоду примењена у 
односу на 34 пунолетних корисника. Ова мера је у највећем броју примењена 
према одраслим корисницима-25,затим старијим-8 и 1 корисник из групе младих је 
под старатељством. 

И даље постоје тешкоће у смештају душевно оболелих лица. Због 
недовољних капацитета за смештај ових корисника, дужина чекања је и до две  
године, због чега нисмо у могућности да применимо одговарајући облик заштите 
корисника, што у социјалној средини оставља утисак наше неефикасности па смо 
често изложени притиску и незадовољству суграђана.  

У раду са корисницима посебна пажња у раду посвећује се осетљивим 
корисничким групама.      

Посебно осетљиве групе корисника су деца са проблемима у понашању, 
жртве насиља, социо-материјално угрожене породице, особе са инвалидитетом, 
припадници ромске заједнице као и избегла и расељена лица. 
  Од укупног броја деце са испољеним проблемима у понашању (33), највише 
су заступљена деца од 16-17.године.    
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У току рада смо дошли до података да су најчешће жртве насиља били 
одрасли (17). Доминантна врста насиља код одраслих је психичко насиље, док је 
код старих доминантно физичко. Центар је подношењем кривичних пријава и 
материјалном и правном помоћи одраслим лицима, пружао заштиту жртвама 
насиља.Највећи ефекти су у заштити деце.  
         Наши грађани су користили права на материјалну подршку коју обезбеђује 
Република - Новчану социјалну помоћ, Додатак за туђу негу и помоћ и Увећани 
додатак за туђу негу и помоћ и помоћ у натури.  

У току 2017. године право на НСП остварило је 253 носилаца права и 
чланова њихових породица. Највећи број користи временски ограничену НСП јер 
се ради о радно способном становништву, које ово право може користи најдуже 9 
месеци а након 3 месеца захтев и поступак се може поновити.  

Највећи број корисника НСП је корисник бесплатног оброка у народној 
кухињи који обезбеђује локална самоуправа преко Црвеног Крста. 258 наших 
суграђана се храни у народној кухињи. Црвени Крст је грађанима поделио 300 
пакета (материјалних помоћи) намирница и хигијене при чему је 486 лица добило 
ову помоћ са градског и 36 сеоских подручја. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сврха једнократних 
помоћи 

Број корисника Број једнократних помоћу 

Домаћинство 198 213 

Исхрана 513 530 

Лекови и лечење 409 419 

Превоз 60 63 

Елементарне непогоде 0 0 

Сахране 7 12 

Школовање 77 85 

Трошкови опремања 2 7 

Друго 58 58 

Свега у 2016. год./у 2017. 1324 1387 

Табела :Једнократне новчане помоћи по намени 
  

 Припадници ромске заједнице су углавном староседеоци у нашем месту и 
међу њима нема бескућника. Највећи број је адекватно стамбено обезбеђен. 
Поред материјалне подршке пружане су им услуге из домена породично-правне 
заштите. Двоје ромске деце је и даље смештено у хранитељску породицу. 

Од избеглих лица двоје се налази у нашем Домском одељењу а остали су 
добили наше држављанство и користе све услуге центра као остали грађани.  
Интерно расељена лица ретко користе услуге социјалне заштите. Углавном се 
обраћају поверенику за избеглице, док услуге Центра користе само у циљу 
информисања и правних савета. 
 

4. ДЕО 
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ПОСЛОВИ ЦСР НА ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА,ПРИМЕНИ МЕРА И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛУГА 
 

У току 2017. године Центар је реализовао и активости према лицима који 
нису корисници, односно није имало основа за њихов упис у регистар корисника. 
Издато је 254 уверења за потребе остваривања родитељског додатка, 12 уверења 
за остваривање права на дечији додатак и 16 уверења о пословној способности. 

 
 
 
 
 
 

  Стручни послови ЦСР 
 

Послови процене и планирања 
 

У раду са корисницима добра процена је основа за планирање мера и услуга у 
складу са потребама и интересима корисника. Стручни радници, уз супервизијску 
подршку, су извршили 171 почетних процена;47 усмерених,0 процена опште 
подобности усвојитеља. Процене су рађене у свим случајевима предвиђеним 
Правилником о стандардима и нормативима у раду Центра за социјални рад. 

За потребе рада са корисницима сачињено је 154 плана. Наведени подаци су 
последица интензивног рада са децом као и ревизија смештаја деце и ревизија 
старатељства. Код малолетника са поремећајем у понашању су такође потребне 
чешће евалуације планова. 
 

Неодложне интервенције 
 
У току извештајног периода било је потребе за предузимањем три неодложне 

интервенције и то 1 за децу,1 за одрасле и 1 за старија лица. 
 

Супервизијски послови 
 
Супервизор је своје послове обављала уз континуирану подршку од стране 

Републичког завода за социјалану заштиту. Супервизор је извршила 180 
индивидуалних супервизија. Одржано је и 10 групних супервизијских састанка. 
Супервизор нашег Центра је био члан тима у 8 случаја. (домски смештај, ревизија 
старатељства, хранитељство...). Обзиром да припадамо групи малих центара, 
супервизор је радила и као водитељ случаја за 61 корисника. 

 
Управно-правни правни послови 
 

              

54. Број решења/закључака према врсти права 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Број захтева према врсти права 
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Врста 
решења/закључка 

Новчана 
социјална 

помоћ 

Додатак за 
помоћ и негу 
другог лица  

Увећани додатак 
за помоћ и негу 

другог лица 

Једнократ
на новчана  

помоћ 

Помоћ за 
оспособљава

ње за рад 

Број поднетих 
захтева за 
остваривање права 
у 2017. 

115 49 67 1394 1 

Број решења о 
признавању права  у 
2017. 

85 21 28 1387 1 

Број решења којима 
је одбијен захтев за 
признавање права у 
2017. 

4 12 19 7 0 

Број закључака о 
обустави поступка у 
2017. 

5 0 0 0 0 

Број закључака о 
одбацивању захтева 
у 2017. 

0 0 0 0 0 

Број решења којима 
је престало право у 
поступку 
преиспитивања у 
2017. 

16 5 17 0 0 

Број закључака о  
даљем признавању 
права у поступку 
преиспитивања у 
2017. 

43 0 0 0 0 

 
 

 Налази и мишљења 
Налази и мишљења које су водитељи случајева сачињавали, достављани 

су по захтеву других институција или по службеној дужности када је било потребно 
иницирати даљу заштиту корисника у оквиру других служби, установа или органа. 
Израда налаза и мишљења је значајна јер садржи информације које су у функцији 
заштите и реализације интереса корисника. У претходном извештајном периоду 
налаз и мишљење је достављано школама,предшколским установама,  
здравственим установама, Установама социјалне заштите , другим Центрима за 
социјални рад, интерресорној комисији,као и групи за координацију и сарадњу 
формирану по Закону о спречавању насиља у породици . 

    Највећи број налаза и мишљења по захтеву суда дат у је поступцима 
вршења родитељског права а затим у заштити права и интереса детета. Значајан 
је број достављених мишљења и за потребе вођења кривичног поступка и у 
прекршајном поступку. Квалитет достављеног налаза и мишљења посебно је 
значајан у кривичним поступцима покренутим против родитеља због 
занемаривања и злостављања детета. Сви ови поступци су окончани а интерес 
деце заштићен у току извештајног периода.  
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Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне самоуправе  
  
           Током 2017.године имали смо одличну сарадњу са органима локалне 
самоуправе, као и са домом здравља Пожега, болницом Савинац, болницом 
Ужице, и Црвеним крстом. У зимском периоду при изразито ниским температурама 
поступљено је по протоколу понашања у таквим околностима и смештено око 4 
особе које су биле животно угрожене, што у болницу на Савинац на палијативну 
негу, што у домско одељење.Теренски је поступано где год су људи били животно 
угрожени. Захваљујући томе нисмо имали случајеве смрзавања и других 
инцидентних ситуација.Такође смо једнократним помоћима обихватили што шири 
круг корисника (за набавку лекова,огрева,одеће,обуће,хране и сл). У децембру 
месецу смо обухватили око 116 породица и дистибуирали једнократних новчаних 
помоћи у износу око милион, што је допринело да социјално угрожени корисници 
преброде овај период. Са помоћима је настављано и у јануару месецу. 

Добит коју су имали корисници ове услуге примарно је усмерена на 
подизање квалитета њиховог живота кроз пружање услуга везаних за исхрану, 
хигијену, огрев, набавку лекова и редовније посете лекару као и дружења чиме је 
редукован осећај усамљености који је често присутан код старијих и болесних. 
Један број корисника је на овај начин добио и информацију о правима и услугама у 
социјалној заштити (Туђа нега и помоћ, једнократне новчане помоћи и сл). 
       Социјално становање у заштићеним условима припада групи услуга 
становања уз подршку. У два објекта социјалног становања који су у функцији од 
2003. године, сада живи 29 корисника у 12 стамбених јединица. У овим објектима 
су смештена избегла лица, остарели, хронично оболели, једнородитељске 
породице и локална самоуправа издваја средства за трошкове струје и воде за 
кориснике социјалне новчане помоћи као  и за текуће одржавање објеката. 
 
 
 

Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим 
институцијама у Републици 

 
 Срадња са представницима локалне самоуправе се одвија без тешкоћа. У 
2017. години Центар је на локалном нивоу остварио успешну сарадњу са Црвеним 
Крстом Пожега, Полицијском станицом, Домом здравља Пожега, Удружењем 
грађана ФОРЦА, Културним центром Пожега, итд. 
   

Значајна је сарадња са Црвеним Крстом јер се одвија свакодневно, прате се 
потребе корисника и изналази пут за задовољавање њихових потреба. За Центар 
је значајна могућност благовремене сарадње посебно када се неко од корисника 
изненада нађе у стању социјалне потребе када му је истовремено потребно 
обезбедити смештај, исхрану, одећу, ћебад и сл. У току 2017. године било је 305 
корисника Народне кухиње,а подељено је 300 пакета хране и средстава за 
хигијену. 

  
У 2017. години смо успешно решили четири стамбена проблема. Без 

коришћења додатних средстава од министарстава и локалне самоуправе.Ово смо 
успели ангажовањем свих ресурса и капацитета којима је центар располагао 
(адаптација 3 заједничке  просторије са којима је центар располагао и давање на 
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употребу једне сеоске породичне куће са окућницом  која је дата центру на 
коришћење. 
 Председници месних заједница су веома значајни у реализацији помоћи 
нашим суграђанима и често се без њихове помоћи неке услуге не могу ни 
реализовати. Такође су битан извор информација у мапирању потреба корисника и 
планирања њихове заштите јер Центар припада малим центрима и нема 
запослено лице за аналитичко-истраживачки рад већ то раде запослени стручни 
радници који  су ангажовани на пословима јавних овлашћења. 

Када је реч о институцијама на нивоу Републике, битно је поменути да је 
Центар за социјални рад Пожега и у овом извештајном периоду наставио 
интензивну сарадњу са Републичким заводом за социјалну заштиту, центрима из 
Златиборског округа као и са центрима који у свом саставу имају домска одељења 
у циљу припрема за лиценцирање установе и запослених који ће бити обавеза 
одмах по усвајању одговарајућих правилника који регулишу ову област. 

                                                                  
 
 

6. ДЕО- ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА      
 
                           

 
 

                   У 2017. години Центар за социјални рад Пожега није имао инцидентних 
ситуација,мада је оптерећен применом новог Закона о породичном насиљу од 
01.06.2017. и од тада имамо повећан број пријава насиља у породицама,самим 
тим повећан је обим посла,па тако имамо недостатак стручних радника за рад на 
истим пословима. У саставном делу центра је и домска установа за старе и 
пензионере.Капацитет је педесет корисника,а увек имамо велики број на листи 
чекања,јер покривамо и друге општине,тако да је неопходно проширење домске 
установе.Узимајући у обзир демографску пројекцију имамо оправдану потребу за 
проширењем капацитета о чему смо обавестили надлежно министарство приликом 
посете 10.09.2017.године. 
 
 
 
                                                                                           ДИРЕКТОР 

 
                                                                            Дипл.екон. Ђурђе Раковић 

 



  ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА 

                                                       ЗА 2017.ГОДИНУ 

 

Центар за социјални рад Пожега ,у складу са Законом о буџетском систему добија 

средства од Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања за 

финансирање плате,материјалних трошкова,инвестициона улагања,средства за 

накнаду за рад хранитеља,средства за лица на професионалном оспособљавању и за 

све друге намене предвиђене распоредом средстава Министарства за 

рад,запошљавања,борачка и социјална питања установама социјалне заштите по 

Закону о буџету Републике Србије за 2017.годину. 

Центар за социјални рад Пожега у свом саставу има Домско одељење за смештај 

одраслих и старијих „Пожега“. 

Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ финансира се једним 

делом из Министарства за рад,запошљавање.борачка и социјална 

питања,Републичког завода за здравствено осигурање,као и из пензија корисника и 

учешће сродника у цени смештаја корисника на основу Закона о социјалној 

заштити и обезбеђивању социјалне сигурности. 

 

 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 

 

                                                        I   ПРИХОДИ 

 

                                               ПРЕГЛЕД   ПРИХОДА 

 

Укупни приходи за 2017 годину износе    50.422 

Конто Врста прихода Остваре

но 2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

733112 Помоћ инвалидним лицима 181 983 544,75 

733114 Текуће поправке и одржавање зграде домског 

одељења за смештај одраслих и старијих  

/ 493 / 

733154 Тренутне  социјалне помоћи 6.752 6295 93,23 

733157 Oпрема и инвестиционо одржавање Центра 470 345 73,40 

733158 Tекући трошкови социјалног становања 586 572 97,61       

733159 Инвестиц.одржавање објеката соц.становања 55 300 545,45 

733166 Котао за Домско одељење          584               /                 / 

733100 Текући трансвери – Општина       8.628            8.988          104,17 

741400 Приходи од имаоца полисе осигурања            69                 18            26,08 

745127 Мешовити неодређени приходи          26           /      / 

745128 Мешовити неодређени приходи  11.632       11.186            96,16 

745129 Мешовити неодређени приходи         183                94            51,36 

771111 Меморандумске ставке –рефун.боловање      982 1.506      153,36      

771113 Приходи ос НС-тржиште рада    420 1.565       37,26 

771114 Меморандумске ставке-рефун.трош.сахран     35 106      30,28 



 

 

     У датој табели може се видети да су остварени приходи  већи него претходне 

године за 4,88 %. 

Приходи од буџета Општине Пожега остварени су према утврђеним 

апропријацијама за 2017 год. 

Приходи Фонда здравства су остварени у складу са уговором 

Приходи Министарства за рад,запошљавање,борачка и социјална питања остварени 

су према распоредом средстава Министарства за рад,запошљавање.борачка и 

социјална питања по Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину. 

                                     

II. РАСХОДИ 

 

Расходи су приказани у хиљадама динара у извештају под: 

А),Б),В),Г),Д),Ђ),Е),Ж),З),И),Ј)            

 

А) СТАЊЕ СРЕДСТАВА – БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ 

 

791100-Приходи из буџета Републике     24.768                                                        

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

781100 Трансф.између буџетских корисника- 

РФЗО 

2.111 2.084         98,72 

791111 Приходи из буџета-зараде центра 11.405 11.483          100,68 

791112 Приходи из буџета-мат.трошкови центра 1.421            1.419           99,85 

791113 Приходи из буџета-хранитељице 2.077           2.000          96,29      

791114 Приходи из буџета- зараде смештај 1.750          1.870        106,85 

791115 Приходи из буџета-матер.трошкови смештај 5.257         4.874          92,71 

791116 Приходи из буџета- ПОР /              35          / 

791117 Приходи из буџета-ескурзије 62           104         167,74 

791118 Приходи из буџета-јубиларна награда          /            73        / 

791119 Приходи из буџета-отпремнина          230 /                          /                  

791126 Приходи из буџета-канцеларијски намештај     /       /                       /                   

791129 Приходи из буџета-медицинска опрема      1.676 /                 /                  

791130 Приходи из буџета-лифт           /            2.910            / 

791100 Приходи из буџета     23.878          24.768          103,72 

811100 Примања од откупа стана          109               107            98,16 

  

СВЕГА  ПРИХОДИ 

 

48.073 

 

50.422 

 

       104,88 

Конто Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

411110 Плате,додаци 11.158 11.325 101,49 

412100 Допринос за ПИО   1.339  1.359              101,49 

412200 Допринос за здравствено осигурање     575     583              101,39 

412300 Допринос за незапосленост      84      85              101,19 

414300 Отпремнина 230 / / 



 

         

 

                                     

Б)           МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ-рефундација расхода 

771111-Приход меморандумске ставке-рефундација боловања 1.506    

                                      

ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

     

 

 

 

 

 

415100 Накнаде трошкова за запослене 144      207 143,75     

416100 Награде запосленима-јубиларне награде   /           73        / 

421100 Tрошкови платног промета 62            68             109,67 

421200  Енергетске услуге       1.057        1.375             130,08 

421300 Комуналне услуге          297           200               67,34 

421400 Услуге комуникације 162  139             85,80    

421500 Трошкови осигурања 22   25             113,63 

422100 Tрошкови путовања и превоза 137  135            98,54 

423100 Aдминистративне услуге 24 20            83,33  

423200 Компјутерске услуге                     98            86            87,75    

423300 Услуге образ.и усавршавања запослених 23 23         100,00 

423700 Репрезентација            43           74         400,00 

423900 Oстале опште услуге-хранитељице              2.091             2021              96,65 

425100 Текуће поправке и одржав.зграда и објек.   / 8                                    / 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме             17 16                        94,11          

426100 Администратривни материјал           119          93             78,15 

426300 Maтеријал за образ.и усавршавање запос   136          107             78,67 

426400 Mатеријал за саобраћај          147          177           120,40 

426800 Maтеријал за одржавање хигијене и угост       3.141       2.540         80,86    

426900 Maтеријал за посебне намене            9              10           111,11 

472100 .Накнаде из буџета          /         35           / 

472300 Накнаде  из буџета-екскурзије   62           104      167,74  

472800 Накнаде из буџета-џепарац          943         922       97,77  

482200 Обавезне таксе            82           48       58,53      

  

УКУПНИ  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 

22.202 

 

21.858 

 

           98,45 

512200 Административна опрема                /            2.910 / 

512500 Медицинска  опрема               1.676               /             / 

 УКУПНИ ИНВЕСТИЦИОНИ 

РАСХОДИ 

 

               1.676 

 

2.910 

 

     173,62      

  

УКУПНИ  ТЕКУЋИ И 

ИНВЕСТИЦИОНИ РАСХОДИ 

 

 

    23.878 

 

 

24.768 

 

  

          103,72 

Конто                        Врста расхода Остварено 

      2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

414100 Накнада за одсуст. с посла на терет фонда       982  1.506       153,36 

 УКУПНИ РАСХОДИ       982        1.506       153,36 



 

 

  В)    СТАЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗДРАВСТВА 

781111-Трансфери између буџетских корисника –РФЗО    2.084 

                                                   

ПРЕГЛЕД РАСХОДА 

                                                    
 

 

 

Г)   СТАЊЕ СРЕДСТАВА ОД КОРИСНИКА- УЧЕШЋЕ СРОДНИКА 

 

745128- Мешовити неодређени приходи      11.186 

 

ПРЕГЛЕД  РАСХОДА 

 

Конто Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

411100 Плате       1.385 1.636      118,12 

412100 Доприноси за ПИО          166            196      118,07 

412200 Допринос за здравство            71             84      118,30 

412300 Допринос за незапосленост              10              13      130,00 

426700 Mедицински и лабараторијски материјал          155           155      100.00 

 УКУПНИ РАСХОДИ 

ВИШАК НОВЧАНОГ ПРИЛИВА 

1.787 

324 

2084 

/        

116,62 

/ 

Конто Врста расхода Остварено 

2016 

Ostvareno          Indeks 

    2017 

411100 Плате    3.564                4.234 118,79    

412100 Доприниси за ПИО       428                   508           118,69    

412200 Доприноси за здравство       184                   218                        118,47 

412300 Доприноси за незапослене         27                     32             118,51    

415100 Накнаде трошкова за запослене         221                   979            442,98    

416100 Накнаде запосленима         /                     39           /   

421100 Трошкови платног промета         37                     40             108,10    

421200 Енегретске услуге       738                1.160           157,18      

421300 Комуналне услуге         30 170            56,66      

421400 Услуге комуникације       140 148             105,71      

421500 Tрошкови осигурања         23 24             104,34      

422100 Tрошкови службеног путовања у земљи 82         126             153,65       

422200 Трошкови служб.путовања у иностранст. / 54 / 

422900 Трошкови транспорта 9 / / 

423100 Остале услуге безбедности      24 24           100,00   

423200 Услуге за издраду софтвера          55 53             96,36    

423300 Услуге образ.и усавршавање запослених       8 10             125,00    

423400 Услуге информисања / 53 / 

423500 Стручне услуге         518 163              31,46          

423700 Репрезентација          41 97            236,58    

423900 Oпште услуге      177 191           107,90      

424300 Meдицинске услуге        98  96            97,95       

424900 Oстале специјализоване услуге         7 20               285,71     

425100 Teкуће поправке и одржавање зграде       940 1.040              110,63      



     

 

                            

Д)  ОПШТИНСКА СРЕДСТВА 
        

Трансфери средстава из буџета Општине су 8.988  Та средства су утрошена за 

следеће  намене: а)Помоћ инвалидним лицима, б)Тренутне социјалне помоћи, 

в)Текући трошкови и опрема Центра, г)Текући трошкови социјалног 

становања, д)Инвестиционо одржавање објеката социјалног становања,ђ) 

Текуће поправке и одржавање  Домско одељење за смештај одраслих и 

старијих „Пожега“. 

 

 

а) Помоћ инвалидним лицима 

 

Пренето      983 

                                                   ПРЕГЛЕД    РАСХОДА 

 

  

                                                 

425200 Tекуће поправке и одржавање опреме     152 56            36,84      

426100 Административни материјал       68 116          170,58     

426300 Материјал за обра.и усаврш-запослених 30       /             /      

426400 Материјал за саобраћај     167 196           117,36       

426700 Медицински и лабараторијски материјал       329 215                            65,34 

426800 Mатеријал за одрж.хигијене и угоститељ.  64 1.043        162,96    

426900 Maтеријал за посебне намене      136 230             169,11    

472800 Накнаде из буџета-џепарац    828 848           102,41    

472900 Остале накнаде из буџета-једнокр.помоћи 125 140 112,00 

482200 Обавезне таксе 138      17                            12,31 

  

УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 

9.388 

     

12.340       

 

            131,44 

512200 Aдминистративна опрема    2.403 29                       1,20            

512500 Медицинска и лабараторијска опрема           360 /         / 

513100 Остале некретнине и опрема 200 80 40,00 

 УКУПНИ ИНВЕСТИЦИОНИ 

РАСХОДИ 

 

  2.963 

 

109         

 

                3,67 

  

УКУПНИ ТЕКУЋИ И 

ИНВЕСТИЦИОНИ  РАСХОДИ 

 

     

12.351 

 

 

            12.449 

 

     

100,79         

  

МАЊАК НОВЧАНОГ ПРИЛИВА 

 

 

 

719 

 

 

1.263 

 

 

175,66 

Конто Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

426400 Материјал за саобраћај               / 23        / 

421400 Услуге комуникације       3            / /        

423600 Стручне услуге 178            960                    

  

УКУПНИ  РАСХОДИ 

 

      181 

 

       983 

 

543,09        



б) Тренутне социјалне помоћи    пренето  6.295   а утрошено по наменама:  

 

                   

Р.Б.        Врста помоћи                                       Бр.захтева            Износ                   

  1.  Набавка лекова                                              665                        1.758 

  1   Набавка огрева                                              244                        1.451 

  3   Путни трошкови                                             42                           131 

  4   Трошкови електричне енергије                      4                             27 

  5   Школски прибор                                            69                           277 

  6   Погребни трошкови                                       27                           476 

  7   Остало( храна, хигијена ,обућа и др.)        445                        1.537 

  8   Tрошкови израде личне карте                      10                             26 

  9   Tрошкови смештаја                                       20                           255 

 10  Судски трошкови                                             1                            26 

 11  Tрошкови школовања                                   14                            52 

 12  Трошкови екскурзије и матуре                       2                            16 

 13  Трошкови адаптације стамбеног простора  15                          137 

 14  Административни трошкови                         45                          126 

 

                                   

       Укупно                                                       1.603                        6.295   

 

 

в) Текући трошкови и опрема Центра      
      

Пренето               345 

ПРЕГЛЕД  РАСХОДА 
 

                                         

 

 

 

 г) Tекући трошкови социјалног становања                                         
 

    Пренето     572 

    Утрошено  572 

Конто Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

416100 Накнада члановима управ.и надзор.одбора                 86           120             139,53 

421100 Трошкови платног промета                 56               59             105,35 

425100 Текуће поправке и одрзавање зграде               227            /                          /         

425200 Текуће поправке и одржавање опреме                  /               31                  / 

 УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ               369             210                   56,91 

512200 Административна опрема               101                 135             133,66  

 УКУПНИ  ИНВЕСТИЦИОНИ РАСХОДИ               101             135             133,66 

 УКУПНИ ТЕКУЋИ И ИНВЕСТИЦИОНИ 

РАСХОДИ 
              470              345               73,40     



Текући трошкови социјалног становања  се односе на плаћање електричне енергије 

и комуналних услуга корисника материјалног обезбеђења. 

 

д) Инвестиционо одржавање објеката социјалног становања                           
    Пренето     300 

    Утрошено  300 

Инвестиционо одржавање објеката социјалног становања се односе на адаптацију 

две гарсоњере у постојећим објектима социјалног становања у заштићеним 

условима. 

 

ђ) Текуће поправке и одржавање зграде Домског одељења за смештај одраслих 

и старијих „Пожега“ 

     Пренето      493 

     Утрошено   493 

 

 

 

    Укупни текући расходи Општинских средстава                                 8.853 

    Укупни инвестициони расходи Општинских средстава                       135    

    Укупни текући и инвестициони расходи Општинских средстава    8.988 

                                                                                                     

 

 

 

Ђ)  Стање средстава НС-Тржиште рада 

 

771113-  Приходи од НС –тржиште рада     1.565 

 

ПРЕГЛЕД  РАСХОДА 
 

 

 

 

 

 

 

Конто Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

Индекс 

415100 Трошкови превоза на посао и са посла            18                 48                 / 

421100 Трошкови платног промета            /                   2                / 

423600 Трошкови услуге пројекта помоћ у кући          387           1.460              377,26 

426100 Канцеларијски материјал              2                                   2              100,00 

426400 Материјал за саобраћај-бензин             /                41                 / 

426800 Материјал за одржавање хигијене              8                  3                       37,50        

426900 Материјал за посебне намене             4                  9              225,00 

 УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 

ВИШАК НОВЧАНОГ ПРИЛИВА 

         419 

   

             1 

           1.565  

         

                  / 

             373,50 

              



Е) Примања од откупа стана у државној својини    107 

 

  Новчана средства су остала неутрошена ,иста ће бити наменски утрошена у 

текућој години. 

 

Ж) Текући трансфери од физичких и правних лица-корисника социјалног 

становања 

Остварено    94 

Утрошено    89 

 

 

З) Приходи од имаоца полисе осигурања 

     Пренето      18 

     Утрошено   18 

     

 

И) Рефундација трошкова сахране  

     Пренето     106 

    Утрошено   106 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД ТЕКУЋИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА 

 

 

 

Укупни текући расходи у 2017 год. износе 48.419  и већи су него претходне 

године за  12,59 % 

 

Укупни инвестицини расходи у 2017.год. износе 3.154  

        - из буџета Републике                                 2.910       

        - из учешћа сродника                                     109 

        - из Општинских средстава                           135 

 

Из буџета Републике средства су утрошена за следећу намену: 

 

        1)  512212 – лифт за Домско одељење      2.910   

 

 

 

 

Из учешћа сродника средства су утрошена за следеће намене:      

 

1) 512241- електронска опрема                         29  

2) 513111 –остала опрема                                  80 



 

 

 

Из Општинских средстава утрошена су средства за следеће намене: 

 

       1)  512211 - намештај                                         89 

       2)  512221 - рачунарска опрема                        39 

       3)  512251- опрема за домаћинство                    7 

        

 

У оквиру конта 512211,512221 и 512251 купљени су намештај,рачунарска опрема и 

опрема за домаћинство за Центар за социјални рад Пожега. 

 

                                          

 

 

 

III   ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 
                                 

Утврђивање пословног резултата приказано је на наредном прегледу: 

 

Р.Б                 Опис                                         2016                  2017                Индех 

  1                             2                                          3                          3                    4 

 1       Oстварени приходи и примања       48.073             50.422               104.88 

 2       Текући расходи                                 43.003             48.419               112.59 

 3       СУФИЦИТ    I     ( 1 – 2 )                   5.070               2.003                 39.50 

 4       Инвестициони расходи                      5.324               3.154                 59,24 

 5       СУФИЦИТ   II     ( 3 – 4)                      /                           /                     /       

 6       ДЕФИЦИТ    I     ( 3 -  4 )                     254                1.151                453,14 

 

                                   

Укупни приходи и примања у текућој 2017 години остварени су у износу од 

50.422,а укупни текући расходи и расходи за набавку нефинансијске имовине 

извршени су у износу од 51.573 .Остварена разлика у износу од 1.151 представља 

мањак прихода и примања –дефицит. 

Утврђени резултат – дефицит ,на претходно описани начин коригује се за износ 

расхода и издатака који је финансиран из пренетих неутрошених средстава тј. 

нераспоређеног вишка из ранијих година. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                 IV   СРЕДСТВА И ПОСЕБНИ ПРЕГЛЕДИ 
 

На наредној табели дат је преглед средстава: 

 

 Р.Б       Врста средстава                                 2016                      2017               Индех 

  1                             2                                           2                           3                     4 

  1     Oсновна средства                                  14.813                17.866               120,61 

    -    Грађевински објекти                              2.361                  2.311                 97,88 

    -    Опрема                                                   12.371                15.474               125,08 

    -    Oстала основна средства                            81                        81               100,00 

 2      Залихе                                                         899                      788                 87,65 

    -    Ситан инвентар                                          685                      685               100.00 

    -    Maтеријал-магацин                                   214                       103                 48,13 

 3.     Новчана средства                                    4.888                   3.737                  76,45 

 

 

 

Пожега 20.02.2018. 

 

 

 

Шеф рачуноводства                                                                     ДИРЕКТОР 

   Весна  Радић                                                                             Đurđe  Raković 
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Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 

 

 

ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ „ПОЖЕГА“ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОЖЕГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УСТАНОВЕ - ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА  

ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ „ПОЖЕГА“ 

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОЖЕГИ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: 14. 02. 2018. године 
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 I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ ЗА СМЕШТАЈ 

 

 

Установа за смештај: Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ 

Центра за социјални рад у Пожеги          

Место (општина/град): Пожега         

Година оснивања: Центар за социјални рад у Пожеги 1965. Година, Домско 

одељење 2003. година       

Директор: дипл. ецц Ђурђе Раковић        

Руководилац Домског одељења: дипл. социјални радник Виктор Шогоров 

E-mail: centar.pozega@gmail.com; centar.pozega@minrzs.gov.rs  

Адреса и поштански број: Центар за социјални рад – ул. Немањина бб, Домско 

одељење – ул. Болничка бб, 31 210 Пожега 

Телефони/факс: Центар за социјални рад -  дир. и факс:  031/812 572;  

                            тел:  031/3 816 474 и 031/3 816 475 

                            Домско одељење - тел/факс: 031/823 135  

 

 

 II УВОДНИ ДЕО 

 

 Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ при Центру за 

социјални рад у Пожеги располаже једним објектом који је удаљен 2,5 километара од 

центра града и налази се у кругу Болнице Пожега - организационог дела Здравственог 

центра Ужице. Објекат је окружен зеленим површинама, стазама за шетњу, 

листопадним дрвећем и стаблима  четинара. У плану је уређивање парка у кругу 

Домског одељења. Објекат установе је у државној својини а носилац права коришћења 

је Здравствени центар Ужице, што је условљавало постојање заједничких обавеза код 

текућег одржавања и трошкова утрошених енергената регулисаних путем  уговора. У 

2017. години раздвојено је електрично бројило за мерење утрошка електричне енергије 

као и водомер за мерење потрошње воде у објекту Домског одељења. 

 Током 2017. године у Домском одељењу  је  било  смештено више корисника  у 

односу на расположиве капацитете Домског одељења. На дан 31. 12. 2017. године  на 

смештају је било 53 корисника -  три корисника  више у односу на капацитет  Установе. 

 Објекат Домског одељења је адаптирани болнички објекат у својини 

Здравственог центра Ужице. Укупна површина објекта не омогућава  обезбеђивање 

наменског  простора за реализацију радноокупционих и других активности као и 

простор за спортске и културнозабавне активности. Исте се, према потреби, организују 

и спроводе у прилагођеном простору - дневним  боравцима и у трпезарији дома. 

 

 

 III УСТАНОВА КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 
 

 1. ОРГАНИЗАЦИЈА И УСЛОВИ РАДА 

 

 Делатност Установе обухвата институционалну заштиту одраслих и старијих 

лица која се остварује у радној јединици Центра за социјални рад у Пожеги са 

капацитетом домског смештаја од 50 корисника. Установа располаже и са 4 

прилагођене и адаптиране просторије са по једним лежајем у којем се збрињавају 

корисници смештени по хитном поступку када је попуњеност смештајних капацитета 

100% (односно свих 50 расположивих кревета). У Домском одељењу Пожега  пружају 

mailto:centar.pozega@gmail.com
mailto:centar.pozega@minrzs.gov.rs
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се услуге смештаја, становања, исхране, услуге примарне здравствене заштите, 

берберско-фризерске услуге, као и раднодноокупационе активности и активности 

културно-забавног садржаја. 

 

УКУПНО 4 19 54

5 - 9 кревета у соби 0 0 0

Више од 10 кревета у соби 0 0 0

Трокреветна соба 1 5 15

Четворокреветна соба 1 7 28

Једнокреветна соба 1 3 3

Двокреветна соба 1 4 8

Двокреветни апартман/гарсоњера 0 0 0

Вишекреветни апартман/гарсоњера 0 0 0

6. Структура смештајних капацитета домског смештаја у 2017. години 

Категорија смештаја 0 - Нема; 1 - Има
Број смештајних 

јединица

Број места у 

категорији

Једнокреветни апартман/гарсоњера 0 0 0

 
 

 Током 2017. године у Домском одељењу је било смештено више корисника у 

односу на расположиве капацитете установе, па се тако и на дан 31. 12. 2017. године на 

смештају налазило три корисника више у односу на капацитет Установе. 

 

 Када је реч о ентеријеру, одн. условима становања корисника може се 

констатовати да је структура непосредног смештајног простора таква да доминирају 

вишекреветне, одн. четворокреветне собе.  

 Укупна површина простора којим установа располаже је 1.113 м2 од чега:  

- спаваонице           336,44 м2 

- дневни боравак    152,92 м2 

- трпезарија     46,48 м2 

- гардероба      12 м2 

- остало                565,16 м2      

 

 Када је у питању доступност/приступачност установе особама са инвалидитетом, 

може се рећи да су све просторије у објекту установе у потпуности прилагођене овим 

особама за коришћење, с обзиром на то да у објекту домског одељења постоји фиксна 

рампа на улазу у објекат, уграђени рукохвати и приступачни тоалети, а од краја 2017. 

године и теретни лифт капацитета 1200 кг. Овим је установа, с обзиром на то да је 

објекат спратан, испунила стандард који прописује да је обавезно постојање лифта 

уколико је објекат спратан, а на спрату смештено више од 20 корисника, што је случај 

са објектом домског одељења у Пожеги.    

 

 У објекту домског одељења, за запослене, обезбеђене су одговарајуће радне 

просторије, опрема и уређаји за рад. Кухиња је опремљена новим уређајима у складу са 

НАССР системом, док је за магацин хране потребно додатно улагање како би се 

задовољили стандарди по НАССР систему.  

 Како је у 2016. години за потребе  рада у кухињи реализована набавка кухињске  

опреме у вредности од 900.000,00 динара, током 2017. године није било потребе за 

додатним опремањем и улагањем. Такође, за потребе службе вешераја током 2016. 

године реализована је набавка опреме у вредносдти 1,1 милион динара, а током 2017. 

године реализовано је сервисирање и поправка раније набављене опреме. 

 У погледу опремљености  објекта и свих наменских просторија за смештај 

корисника, може се рећи да су испуњени прописани стандарди. Амбијент ових  

простора додатно је оплемењен и уређен ранијом набавком целокупног новог 

намештаја. 
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 За несметано одвијање редовних послова у установи потребан је додатни   

простор за складиштење резервне опреме и инвентара као што су: кревети, помагала за 

кориснике, душеци, резервна постeљина и слично. 

 Установа располаже путничким возилом Застава 10 који се користи за превоз 

корисника. 

 Исхрана  корисника  се  врши  у складу са норматива о утрошку  намирница за 

лица ове старосне доби. Истовремено се води рачуна о потребама корисника за 

дијеталном исхраном као и о корисницима који желе да  се придржавају режима 

исхране усклађеног према верском календару. 

 

 2. ЗАПОСЛЕНИ РАДНИЦИ 

 

 Број запослених радника у Домском одељењу за смештај одраслих и старијих  је 

у складу са нормативима предвиђеним за ову врсту делатности. Реализацију услуга 

домског смештаја корисницима смештаја у току 2017. године пружало је 14 запослених 

радника. 

 Број и квалификациона сруктура ангажованог особља регулисана је 

Правилником о систематизацији послова Центра за сцијални рад Пожега и исти је 

усклађен са донетим решењем о броју запослених надлежног Министарства за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 На дан 31.12.2017. године  у домском одељењу на одређено време било  је 

запослено двоје  радника, који су за време привремене спречености за рад и за време 

трајања годишњих одмора радника радили на пословима одржавања хигијене и 

непосредне неге корисника.  

        На неодређено време на дан 31. 12. 2017. године установа је имала 14 радника и то: 

- један руководећи радник: руководилац домског одељења (поред радне обавезе 

руковођења Установом врши и послове стручног социјалног рада). Зарада руководиоца 

се финансира  из буџета Републике Србије (*напомена: стручне послове социјалног 

рада у домском одељењу врше руководилац установе и запослени  стручни радници 

Центра за социјални рад Пожега); 

- један стручни радник: лекар опште праксе ангажован са 50% радног времена. 

Зарада лекара опште праксе се финансира од стране Републичког фонда за здравствено 

осигурање, у складу са потписаним уговором; 

- две медицинске сестре. Зараде ових радника су финансиране од стране 

Републичког фонда за здравствено осигурање, у складу са потписаним уговором; 

- четири неговатељице. Зараде ових радника финансирају се из сопствених 

прихода установе (из цене смештаја); 

- један финансијско-рачуноводствени радник: чија се зарада финансира из цене 

смештаја; 

 Техничко особље: структуру ове службе чине: 

-  један главни кувар; 

-  један помоћни кувар - сервирка; 

-  једна спремачица/чистачица (*напомена: услед одсутности са посла због 

трудничког боловања ангажована је замена на одређено време); 

- један радник магационер - возач; 

- једна пегларка/праља. 

 

(*напомена: радно место кв радника, одобрено решењем надлежног министарства је 

непопуњено. По овом основу регулише се  вршење послова ложача. Наиме, уговором са 
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Здравственим центром Ужице установа регулисано је да ЗЦ има обавезу да  финансира 

зараду ложача). 

 Послови који се односе на текуће одржавање као што су:  поправке електричних 

инсталација, кошење зелених површина у пролећном и летњем периоду, поправке 

електричних машина и апарата, водоводне и канализационе мреже и др. реализују се 

преко планираних набавки, тј. путем уговора. Такође, овим путем се регулишу и услуге 

одржавања компјутерске опреме, противпожарне заштите, безбедности, здравља и 

заштите на раду, као и берберско-фризерске услуге. 

 У току 2017. године на одржавању зелених површина била су ангажована и лица 

која су упућена установи од стране Националне службе за запошљавање, одн. преко 

њених програма јавних радова на чије се конкурсе домско одељење одазивало. 

 Домско одељење за смештај одраслих и старијих, у складу са уговором 

потписаним са Министарством правде (Управом за алтернативно извршење кривичних 

санкција), повремено на раду одржавања зелених површина има ангажована лица која 

су им од стране ове управе упућена. 

         За обављање стручних и административних послова обезбеђена је опрема у виду 5 

компјутера, 1  скенера, два штампача - што задовљава потребе процеса рада и потребе 

запослених. 

 

 3. ОБУКА И УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА 

 

 Како је циљ стручног усавршавања радника допринос побољшању квалитета 

постојећих услуга, тако је у 2017. години у установи омогућено да се медицинским  

сестрама, а у организацији удржења медицинских сестара, омогући одлазак на  

организоване семинаре. 

 Стручни радници су учествовали на бројним акредитованим програмима обуке и 

семинарима, међу којима би се, с обзиром на делатност Домског одељења за смештај 

одраслих и старијих, могла истаћи обука на тему „Значај препознавања насиља над 

старијим женама и обезбеђивање делотворних мера таштите“ у организацији удружења 

АМITY и Канцеларије за људска и мањинска права, као и присуство обележавању 

Светског дана Алцхајмерове болести. 

 

 

IV      КОРИСНИЦИ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 

 

 У току 2017. године у Домском одељењу Пожега није се значајније променила  

структура корисника у поређењу са предходним годинама. 

 

 1. УКУПАН БРОЈ  КОРИСНИКА ДОМСКОГ СМЕШТАЈА НА АКТИВНОЈ 

ЕВИДЕНЦИЈИ УСТАНОВЕ 

 

Укупно  у 

2017.

Бр. на дан 

31.12.2017.

Укупно  у 

2017.

Бр. на дан 

31.12.2017.

Укупно у 

2017.

Бр. на дан

31.12.2017.

до 64 год. (одрасли) 2 2 3 3 5 5

65 - 79 год. (старији) 15 12 16 12 31 24

80 год и више 11 8 34 16 45 24

УКУПНО 28 22 53 31 81 53

20. Структура корисника домског смештаја према узрасту и полу у 2017.

Старост

Mушки Женски УКУПНО

 
 



7/20 

 

 Укупан број корисника на активној евиденцији, одн. корисника који се налазе на 

смештају у установи на дан 31. 12. 2017. године јесте 53, што је три корисника више 

него што су капацитети установе предвиђени актима. Такав статус резултат је потребе 

ургентног/хитног збрињавања корисника током зимског периода, а у складу са 

захтевима упућених преко органа старатељства.   

 Установа за потребе ургентног збрињавања корисника располаже са 4 

прилагођене и адаптиране просторије са по једним лежајем у којем се збрињавају 

корисници смештени по хитном поступку када је попуњеност смештајних капацитета 

100% (односно свих 50 расположивих кревета). 

 Даљом анализом података из табеле бр. 20 долази се до увида у старосну 

структуру корисника на смештају. Највећи број корисника смештаја током 2017. године 

биле су особе старосне доби изнад 80 година (укупно 45), којих је на смештају на дан 

31. 12. 2017. године било 24, идентично као и корисника у животној доби од 65 до 79 

година. Ова чињеница указује да су у установи збрињавани корисници старије животне 

доби и нарушеног здравственог стања о којима сродници нису могли да се старају али 

ни да изнађу решење у оквиру других система.  

 

 2. СОЦИО-АНАМНЕСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ КОРИСНИКА 

 

 Анализом табеле бр. 22. која показује брачни статус корисника на активној 

евиденцији, одн. корисника који се налазе на смештају у установи на дан 31. 12. 2017. 

године, може се уочити да је највећи број корисника изгубило своје брачне партнере, 

одн. да се налазе у статусу удовац/удовица. 

 

Мушко Женско Укупно

ожењени/удате 1 0 1

у ванбрачној заједници 0 0 0

неожењени/неудате 6 7 13

разведени 3 4 7

удовци/удовице 12 20 32

УКУПНО 22 31 53

22. Корисници домског смештаја према брачном статусу  пред смештај у доми полу, 

на дан 31.12.2017.

Брачни статус
Корисници на дан 31.12.2017.

 
 

  Наредна табела бр. 23. нам показује да корисници у установу долазе најчешће 

када остану сами у породичном домаћинству. 

 

Мушко Женско Укупно

Самачко домаћинство 15 18 33

Домаћинство са партнером 1 1 2

Са децом/унуцима 1 3 4

Домаћинство са другим сродницима 1 3 4

Нешто друго 4 6 10

УКУПНО 22 31 53

23. Корисници домског смештаја према домаћинству у којем су живели (породичном 

статусу)  пре смештај у дом и полу, на дан 31.12.2017.

Тип домаћинства/Породични статус пре  смештаја
Корисници на дан 31.12.2017.

 
 

 Табела 23. у рубрици „Нешто друго“ показује 10 корисника који, у случају 

Домског одељења за смештај одраслих и старијих „Пожега“, долазе из колективних 
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центара за смештај избеглих лица са подручја Републике Хрватске или Босне и 

Херцеговине. Ова лица су накнадно, одн. по смештају у установу, регулисали свој 

правни статус.  

 Табела бр. 24. показује да је образовни ниво корисника уједначен. Трећина од 

укупног броја корисника су особе без основног образовања (18), исти је број корисника 

на смештају са стеченим основним образовањем (18) а 17 корисника је стекло 

образовање више од основног, што је значајно повећање корисника смештених у 

установи са овим степеном образовања у поређењу са претходним годинама. Дакле, 

може се говорити о тенденцији побољшања образовне структуре корисника у овом 

домском одељењу. 

 

Мушко Женско Укупно

Без школе 3 15 18

Оснoвно образовање 9 9 18

КВ-ВК - ССС 9 6 15

Виша и висока школа 1 1 2

УКУПНО 22 31 53

24. Корисници домског смештаја према образовном статусу и полу , на дан 31.12.2017.

Образовни статус
Корисници на дан 31.12.2017.

 
 

 Табела бр. 26. врши приказ броја смештених корисника према месту 

пребивалишта непосредно пред смештај у дом и на основу исте је уочљиво да је 

највећи број оних корисника који долазе са територије Златиборског округа, округа у 

којој се установа и налази. Највећи број корисника долази са територије Општине 

Пожега, затим Ариља, Косјерића, Ужица, Бајине Баште, Чајетине, Нове Вароши, али и 

Чачка, Горњег Милановца и са Новог Београда. 

 

Са територије округа у ком је установа 43

Ван округа у ком је установа 10

УКУПНО 53

26. Корисници домског смештај према месту пребивалишта 

пред смештај у дом, на дан 31.12.2017. 

УкупноПребивалиште корисника

 
 

 Наредна табела бр. 27. показује структуру корисника према разлогу смештаја. За 

највећи број корисника, основни разлог за смештај у установу је тај што породица нема 

услова, или има тешкоће у организацији свакодневног функционисања, као и тај да 

корисник нема ближих сродника који би о њему бринули. 

 Рубрика „Друго“ односи се на кориснике који долазе из колективних центара за 

смештај избеглих лица са подручја Републике Хрватске или Босне и Херцеговине.  
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до 64 г 65-79 г 80 г и више

Корисник нема ближих сродника - децу, брачог 

или ванбрачног партнера

3 5 7 15

Породица корисника није спремна да води бригу 

о њему

1 4 0 5

Породица нема услова/ има тешкоће у 

организацији свакодневног функционисања 

0 8 13 21

Угроженост/насиље у породици 0 0 0 0

Социо-материјална угроженост породице (и 

корисника)

0 0 0 0

Лични избор корисника 0 5 1 6

Другo 1 2 3 6

УКУПНО 5 24 24 53

Укупно

27. Корисници домског смештаја према разлогу смештаја у дом и старости  на дан 31.12.2017.                       

(навести само један, доминантан разлог)

Старост
Разлог смештаја

 
 

 Табела бр. 28 показује структуру корисника према дужини боравка у дому. 

Према дужини боравка у установи, по подацима из табеле, најбројнији су корисници 

који се на смештају налазе до 6 месеци, што говори о великом броју примљених 

корисника на смештај током 2017. године. Истовремено, највеће опадање броја  

корисника је у категорији боравка преко 10 година, наравно, услед година живота ових 

корисника. 

 

до 64 г 65-79 г 80 г и више

до 6 месеци 2 4 8 14

7-11 месеци 1 2 3 6

1-2 год 0 7 5 12

3-4 год 1 5 3 9

5-7 год 0 3 1 4

8-10 год 0 0 0 0

преко 10 год 1 3 4 8

УКУПНО 5 24 24 53

Укупно

28. Корисници домског смештаја према дужини боравка у дому и старости на дан 31.12.2017.

Дужина боравка
Старост

 
 

 У табелама бр. 29. и бр. 30. дат је преглед корисника према степену зависности и 

старости, одн. дата је сруктура корисника према утврђеном степену подршке и 

старости. Према подацима из ових табела се види да  4/5, односно 85% корисника има 

веће захтеве у погледу пружања непосредне неге. У односу на структуру корисника из  

предходних година расте број корисника у категоријама полузависних и зависних 

корисника што се  знатно одражава на процес рада, с обзиром на то да је број радника  

остао неизмењен.    
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до 64 г  65-79 г 80 г и више УКУПНО

2 5 4 11

1 12 8 21

2 7 12 21

5 24 24 53

до 64 г  65-79 г 80 г и више УКУПНО

2 7 12 21

0 7 2 9

1 5 6 12

2 5 4 11

5 24 24 53

29. Број корисника према утврђеном степену зависности и старости  на дан 31.12. 2017.

УКУПНО

30. Број корисника према утврђеном степену подршке  и старости на дан 31.12. 2017.

Степен подршке

Степен функционалне зависности

Независни

Полузависни

Зависни

1. степен подршке

2. степен подршке

3. степен подршке

4. степен подршке

УКУПНО  
 

 Највећи број корисника одржава контакате са сродницима и пријатељима 

најмање једном месечно, а затим следе корисници који викенде и празнике проводе са 

својом породицом. У табели бр. 32 види се да  само пет корисника немају контакте са 

сродницима. У овом случају ради се о старијим лицима која су избегла из Републике 

Хрватске и немају блиских сродника. 

 

до 64 г 65-79 г 80 г и више

Редовно (најмање једном месечно) се виђа са 

сродницима у дому и проводи викенде и 

празнике у породици

0 4 6 10

Редовно се виђа са сродницима у дому  (најмање 

једном месечно)

2 11 9 22

Повремено (мање од једном месечно) се виђа са 

сродницима у дому

0 1 2 3

Ретко се виђа са сродницима, без предвидљиве 

динамике 

1 1 2 4

Не виђа се са сродницима али контактирају путем  

телефона, интернета...

1 2 1 4

Без контаката 0 4 1 5

Нема сродника 1 1 3 5

УКУПНО 5 24 24 53

32. Структура корисника према начину одржавања контаката са сродницима, на дан 31.12.2017. 

Начин одржавања контаката

Старост

Укупно

 
 

 Под старатељском заштитом на смештају у домском одељењу Пожега налази се 

1 лице. За заштиту права и интерса овог лица задужен је руководилац Домског 

одељења који је и непосредни старатељ овом кориснику, постављен по службеној 

дужности. Установа има дефинисане процедуре и акта о поступању са средствима од 

џепарца, изласку из дома, вакцинацији и сл.       
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 3. ФЛУКТУАЦИЈА КОРИСНИКА 

 

 За престанак смештаја у овом домском одељењу најчешћи разлог је смрт 

корисника. Према показатељима из табела бр. 35. и бр. 36. види се да је  код  свих  

преминулих корисника  болест била узрок смрти  корисника. 

 

до 64 г 65-79 г 80 г и више

Вратили се у своју породицу /свој дом 0 0 1 1

Упућен на  Породични смештај 0 0 0 0

Премештени у други дом 0 0 0 0

Напустили установу на свој захтев 0 1 0 1

Умрли 0 6 20 26

Престао смештај из другог разлога (навести 

разлоге у наративном извештају)

0 0 0 0

Укупно 0 7 21 28

Разлог престанка смештаја
Старост

Укупно

35. Корисници према разлогу престанка смештаја у установи, укупно у 2017.

 
 

36. Уколико је разлог престанка смештаја смрт, наведите узрок смрти корисника

 до 64 г 65-79 г  80 г и више

Болест 0 6 20 26

Самоубиство 0 0 0 0

Убиство 0 0 0 0

Несрећни случај 0 0 0 0

Укупно 0 6 20 26

Узрок смрти 

Старост

Укупно

 
 

 

 Евиденција захтева у процедури: 

 

 Број евидентираних захтева у процедури (оних чији смештај још није реализован 

због недостатака расположивих места), на дан 31. 12. 2017. године је 6. 

 Истовремено било је више усмених захтева, како странака тако и упунтних 

органа старатељства, који су, након увида да се због непостојања слободних места  

њихов захтев за пријем на смештај не може реализовати одмах, одустајали од 

подношења захтева и решење за пријем на смештај корисника тражили од других  

установа. 

 

 4.  НАСИЉЕ НАД КОРИСНИЦИМА  

 

 У току извештајне године није било  евидентираних случајева  насиља над 

корисницима. 
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 5. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

 Здравствена заштита на примарном нивоу се корисницима пружа 24 сата дневно. 

У оквиру исте корисницима  се пружају услуге превенције, лечења и неге уз поштовање 

савремених принципа здравствене заштите. Здравствена служба броји 7 запослених 

радника, од чега је 1 лекар опште праксе са 50% радног времена, 2 медицинске сестре и 

4 неговатељице, са завршеном средњом медицинском школом. 

 Медицинско особље учествује у комисији за пријем, премештај и отпуст 

корисника, када се врши процена психо-физичког стања појединца, на основу којег се 

одређује категорија корисника и смештај у складу са тим. Приликом пријема врше се 

систематски прегледи и отварају нови здравствени картони, одређује се терапија, 

утврђује се потреба за специјалистичким прегледима, прописује се и врста исхране. 

 Свакодневно се обављају прегледи, у зависности од здравственог стања 

корисника, а на основу субјективних исказа или запажања запослених. Обавезно се 

врше прегледи пред вакцинацију против грипа у складу са препорукама  завода за 

здравствену заштиту, док се АТ-заштита (вакцина, серум, ревакцинација) врши према 

индикацијама. Специјална медицинска нега пружа се кориснику до мере коју његово 

стање захтева. Установа има адекватно опремљену амбуланту. Лабораторијске анализе 

обављају се у надлежном дому здравља. Уколико здравствено стање корисника то 

захтева, врши се транспорт до надлежних здравствених установа са којима је остварена 

добра сарадња. У Установи се за кориснике на смештају обавезно отварају и воде 

здравствени картони, води се протокол болесника и књига терапија. Терапија се дели 

углавном путем дневних дозатора, а за мањи број кориснија терапија се дели под 

надзором дежурних медицинских сестара. 

 Медицинске сестре воде књигу дежурства у којима се бележи рад и запажања о 

стању здравља корисника. Поред књиге дежурства воде се књиге групних дневних 

активности корисника, књига посета које нису у области здравстава. 

  

 

V  СТРУЧНИ РАД  

 

 Установа делатност обавља у адаптираном објекту који је од стране 

Здравственог центра Ужице дат на коришћење без накнаде. У току 2017. године 

установа није решила питање статуса објекта и питање лиценце - дозволе за рад за 

следећих 5 година (документација за лиценцирање услуге домског смештаја  

благовремено је предата  па се стога очекује да се у току 2018. године ово питање реши. 

За рад особља у Установи постоји задовољавајући простор и опрема. За 

несметан рад Установе обезбеђени су материјални услови за рад, опрема, путнички 

аутомобил и сл.  

У погледу броја запослених, у Установи у Пожеги је мањи број запослених од 

броја који је нормативима одређен. Због тога Установа није у могућности да у локалној 

заједници пројектује и пружа додатне услуге које су потребне старијој популацији на 

овом подручју. 

Током целе године капацитет установе у погледу броја корисника на смештају је 

попуњен. Постоји континуирана потреба за повећањем броја смештајних јединица. Ако 

се позитивно реши имовинско питање објекта, постоји реална могућност да се изврши  

доградња објекта и тиме повећају смештајни капацитета дома за до 40 корисника.   

Када је у питању структура корисника, било би неопходно да се испоштује  

предвиђена сразмера између корисника којима је потребна подршка првог и четвртог  

степена, што би се одразило и на сам квалитет пружене неге. 
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За адекватно спровођење програмираних активности неопходно је ангажовање 

једног лица - радног терапеута, који би у континуитету обављао послове радне 

терапије. 

 

Стручни поступак пријемне процене примењен је код свих корисника који су 

током 2017. године поднели захтев за смештај у установу социјалне заштите. 

Стручни поступак почетне процене, као и стручни поступак индивидуалног 

плана услуга примењен је код свих корисника који су смештени у установу током 

2017. године, док је стручни поступак поновног прегледа примењен за све оне 

кориснике који су се у установи налазили дуже од 6 месеци.  

 

39. Број корисника за које је у току 2017. године урађена процена / поновни преглед 

Старост            Број  

Одрасли 5 

 Старији, 65- 79 26 

Старији, 80 и више 42 

УКУПНО 
73 

 

40. Број корисника за које је у току 2017. године урађен индивидуални план услуге 

Узраст            Број  

Одрасли 5 

 Старији, 65- 79 26 

Старији, 80 и више 42 

УКУПНО 73 

 

Услуга смештаја се остварује кроз програмске активности којима се, у складу са 

проценом потреба корисника на смештају, обезбеђује задовољавање основних 

животних  потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења. 

 Активности помоћи и подршке у циљу задовољавања основних потреба и 

осигурања безбедног и пријатног окружења су: 

- обезбеђивање исхране у складу са утврђеним јеловником; 

- помоћ при облачењу и свлачењу;  

- помоћ при храњењу и обављању личне хигијене; 

- помоћ при одржавању хигијене простора; 

- помоћ при кретању; 

- по потреби пратња корисника код одласка лекара или до других служби ван установе; 

- помоћ при бријању и шишању; 

- помоћ при ообављању физиолошких потреба; 

- давање преписане терапије; 

- нега и санирање мањих повреда; 

- контрола виталних функција; 

- чишћење заједничких просторија, соба и санитарних просторија; 

- прање и пеглање постељног рубља и личне одеће. 
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 Активности усмерене ка очувању и развијању потенцијала корисника су:             

- подршка у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу;  

- организовање радно-окупационих активности; 

- подршка у одржавању контаката са породицом и другим блиским особама из ранијег 

окружења корисника; 

- организовање слободног времена у складу са интересовањима и потребама корисника;  

- организовање културних и забавних садржаја; 

- развој комуникацијских вештина. 

 

 Правна подршка корисницима обезбеђује се уз: 

- активности саветовања и усмеравања; 

- утврђивања грађанско-правног статуса корисника; 

- решавање грађанско-правног статуса корисника. 

 

 

У току 2017. године са корисницима су реализоване следеће активности:  

 

ПЛАН И САДРЖАЈ ГРУПНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА: 

 

а) АКТИВНОСТ - ПРИЧАОНИЦА „РЕЧ ПО РЕЧ“ (рад у групи) 

 

 Учесници: ментално очувани корисници домског одељења  

 

 Садржај причаонице:  

 Водитељ причаонице присутне корисницике подстиче да предложе неколико 

тема о којима желе да разговарају сам предложи неколико тема за разговор. Повремено 

прочита корисницима интересантан текст из недељних или дневних новина, као и из 

других извора (литературе, енциклопедије и др),  који би, по процени, привукао пажњу 

корисника. У избору теме или текста учествују и сами корисници. По одабиру теме, 

водитељ започиње разговор уз иницирање и подстицање корисника да у њему учествују 

и усмеравају га у жељеном правцу. 

 Водитељ причаоница у току дискусије усмерава разговор ка позитивном исходу 

односно доброј атмасфери. Приче и текстови су прилагођени и разумљиви  

корисницима. 

 

 Водитељ причаонице: 

 Водитељ Причаонице је Руководилац домског одељења - социјални радник или 

„гост“ установе кога Руководилац домског одељења одабере. Причаоницу повремено 

одржавају и стучни радници упутних центара за социјални рад.  

 

 Време одржавања активности: 

 Причаоница се одржава у сваког понедељка, среде и петка, у време преподневне 

кафе (10 часова), у трајању од ½ сата.  

 

 Циљеви активности:  

 Неки од циљева причаонице ''Реч по реч'' су: активирање менталних способности 

корисника, унапређење међуљудских односа, ширење сазнања и упознавање корисника 

са актуелним догађајима.  
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б) АКТИВНОСТ - ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД 

 

 Учесници: покретни и непокретни корисници домског одељења 

 

 Садржај рада и теме:  

 Домски лекар, у оквиру превентивног здравствено-васпитног рада, 

индивидуално или са групама корисника плански обрађује теме: штетне последице 

употребе цигарета; масовне хроничне незаразне болести: кардиоваскуларна обољења; 

респораторна обољења, нарочито у периодима епидемија; гастроентеролошка обољења; 

дијабетес; реуматска обољења; значај правилне исхране и исхране прилагођене 

болести,  заразне болести; значај физичких активности и кретања за здравље; социјална 

средина и њен значај на здравље; алтарнативна медицина и народни лекови, чајеви и 

храна као лек... Садржај и теме сугеришу и корисници сами. 

 

 Водитељ: 

 Водитељ активности здравствено васпитног рада је домски лекар уз асистенцију 

дежурне медицинске сестре која води белешке у књизи активности. 

 

 Верма одржавања активности: 

 Здравствено-васпитни рад се са покретним корисницима одржава сваке прве 

среде у месецу у 11 сати у простору трпезарије. Са непокретним и тешко покретним 

корисницима активност се одржава средом по собама корисника. 

 

 Циљеви активности: 

 Едукација корисника о узроцима и последицама обољења о којима је реч, 

постицање личног доприноса у спречавању настанка одређених болести. 

 

в) АКТИВНОСТ - ГРУПНИ РАД ПО СОБАМА КОРИСНИКА 

 

 Учесници: Корисници који немају тешкоће, корисници који имају тешкоће и 

нови смештени корисници. 

 

 Садржај активности: 

 Руководилац домског одељења - социјални радник једном недељно (четвтком) 

одлази у две собе по утврђеном редоследу и обавља разговоре по собама на различите 

теме, а пре свега о међусобном односима корисника у соби њиховим међусобним  

комуникацијам и дружењу, као и о другим значајним заједничким питањима. 

 Домски лекар сваког другог уторка у недељи ради са групама по собама у којима 

су полузависни и зависни корисници и обавља здравствено едукативни рад са 

корисницима. 

 Када се у одређене собе смештају нови корисници врши се припрема за 

прихватање новопримљених корисника. Нови корисник се представља корисницима из 

собе као и свим другим корисницима на првом заједничком оброку у сали за ручавање. 

 Групни рад у собама са корисницима који имају тешкоће (недовољна 

комуникација, нетрпељивост, нерасположење, учестали сукоби и сл.) ради се увек када 

тешкоће постоје по процени Стручног тима. Динамику рада и ангаживање профила 

стругних радника (психолог, социјални радник) одређује Стручни тим. 
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 Време одржавања активности: 

 Ангажовање социјалног радника за рад по собама по утврђеном распореду је 

сваког четвртка од 09 до 10 сати. 

 Ангажовање домског лекара по собама са зависним и полузависним 

корисницима је је сваке среде од 10 до 11 сати. 

 Рад неговатељице по собама је пред пријем нових корисника и у току смештаја 

истих. 

 Стручни рад чланова Стручног тима по собама је по утврђеном времену и 

динамици Стручног тима. 

 

г) АКТИВНОСТ - ОДЛАСЦИ КОРИСНИКА У ГРАД 

 

 Учесници: Покретни корисници  

 

  Садржај активности: 

 Корисници који имају потребе за куповином добара у граду као и ради боравка у 

градском окружењу одвозе се у град.  

 

 Циљеви активности: 

 Активирање корисника за краћи боравак изван установе. Задовољење личних 

потреба корисника. Осећај личног задовољства. 

 

 Време активности: Вожња у град је сваког четвртка од 09 до 11 сати. 

 

 Задужени за активност: Возач и неговатељица. 

 

 

ПЛАН И САДРЖАЈ ИНДИВИДУАЛНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА: 

 

а) ИНДИВИДУАЛНИ СТРУЧНИ РАД У ПЕРИОДУ АДАПТАЦИЈЕ 

 

 Учесници: Новопримљени и кориснициу периоду  адаптације. 

 

 Садржај активности: 

 По пријему новог корисника неговатељице упознају корисника са условима 

смештаја у установи, са другим корисницима из собе, правилима кућног реда, услугама 

које се пружају и сл.  

 Чланови Стручног тима пружају помоћ кориснику у периоду адаптације. 

Социјални радник свако јутро од 07:30 сати до 8:00 сати обавља разговор са 

новопримљеним корисником. 

 Лекар и медицинска сестра приликом прегледа и поделе терапије прате промене 

у здравственом стању. 

 Психолог у свом делокругу посла са новопримљеним корисником има третман 

два пута у месецу, осим у случајевима кад постоје проблеми у адаптационом периоду 

када је потребан појачан психосоцијални рад са корисником. 

 

 Циљ индивидуалног рад са корисником у периоду адаптације: 

 Олакшано прилагођавања нових корисника на услове боравка у новој средини- 

колективу. Боље расположење. 
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б) ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА 

 

 Индивидуални стручни рад са корисницима се обавља свакодневно у контактима 

запослених који пружају негу, здравствене услуге у услуге социјалног рада.  

 Иницирање питања која су за корисника значајна врши се на редовним јутарњим 

састанцима при примопредаји смена дежурних неговатењица и медицинских сестара  

којима присуствује Руководилац - социјални радник. 

 Корисници имају могућност коришћења услуга стручног социјалног рада код 

руководиоца домског одељења - социјаланог радника по властитом опредељењу и по 

потреби сваког радног дана у временуод 08 до 09 сати, као и  изван наведеног времена. 

 Када постоји потреба за пружањем услуга стручних радника других профила 

који се налазе у седишту установе - Центру за социјални рад (психолог, правник), 

корисницима се омогућава пружање услуге одвожењем у Центар или доласком радника 

у домско одељење. 

 Индивидуални рад са корисником се појачава увек када се процени да је стање 

корисника (расположење, активности...) другачије у односу на уобичајено стање.  

 

РАДНООКУПАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ И РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 а) СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА 

 

 Учесници: Жене кориснице домског смештаја које имају солидно очувано чуло 

вида, и које су у ранијем животу имале афинитета за израду ручних радова. 

 

 Садржај активности:    

 Учеснице у раду секције се ангажују на изради плетених, хекланих и везених 

ручних радова. Кориснице саме са вођом секције договарају садржај активности, 

намену и остало.   

 За дан старих у домском одељењу одржава се изложба ручних радова. 

 

 Водитељ активности: 

 За вођење секције Ручни радови задужују се медицинске сетре уз помоћ 

неговатељице.  

 

 Услови за рад секције: 

За обезбеђење потребних услова за рад, материјала и др. задужен је руководилац 

домског одељења.  

  

 Време одржавања секције: 

Рад секције се одвија сваког радног понедељка, среде и петка у 17 сати у 

дневном боравку. 

 

 Циљеви секције 

 Осећај личног задовољства и вредности чланова секције, квалитетно проведено 

слободно време, успостављање квалитетне комуникације и бољег међусобног 

разумевавања чланова секције.         
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 б) РАДНЕ АКТИВНОСТИ 

     

 Учесници: Кориснице жене са добро очуваним  горњим ектремитетима. 

 

 Садржај активности: 

 Према планираном јеловнику четири кориснице наизменично се позивају да 

врше пребирање поврћа: пасуља, пиринча, раде послове на чишћењу спанаћа, лука, 

кромпира у дане кад се наведене намирнице  припремају за оброке.  

 

 Циљеви активности: 

 Активирање корисника, организовано слободно време, јачање осећаја личне 

вредности и задовољства. 

 

 Вођење секције: 

 За вођење активности задужен је неговатељ и главни  кувар.   

 

                             

 в) АКТИВНОСТИ КУЋНИ РАДОВИ 

 

 Учесници: Корисници мушкарци покретни са добро очуваним покретима руку 

односно прстију. 

 

 Садржај активности: 

 Корисници у активности кућни радови се баве следећим радовима: 

- ситне поправке у објекту на вратима, брава,уређене простора у подруму и под кровом; 

- оправка и промена бравица на ормарима и ноћним сточићима по собама; 

- прављење корпи за смеће око објекта од дрвета; 

- прављење држача за цвеће у парку. 

  

 С обзиром на то да мали број корисника може бити укључен у активност Кућни 

радови, није могуће планирање других већих садржаја. 

  

Вођа активности: 

 Водитељ активности је возач магационер.  

 

 Простор за обављање  активности: 

 Како у објекту не постоји просторија која се може користити као радионица 

активности се обављају у подрумском делу где је постављена тезга. 

  

 г) ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ  

 

 Учесници: 

 Корисници који су покретни, солидно очуваних менталних способности, 

спосбни да схвате супштину колективних игара. Подстиче се мотивација у активирању 

корисника са знаковима депресије. 

 Садржај игара: 

 Од колективних игара у домском одељењу организују се: игра шаха, игре карата, 

домине, друге друштвене игре (попут „Не љути се, човече!“, игра слагалице, решавање 

укрштених речи и сл.) 

 За наведене  активности постоје реквизити у домском одељењу. 
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 Време и место одржавања  активности: 

 Колективне игре се одржавају сваког уторка и четвртка од 10 сати у дневним 

боравцима или у сали трпезарије. По лепом времену рекреативне активности се 

одржавају у парку у непосредној околини објекта домског одељења. 

 

 Активност воде: дежурне неговатељице 

 

 Запажања и предлоге за унапређење ових активности неговатељице задужене за 

активност износе руководиоцу домског одељења. За игре за које је интересовање веће 

ради се на подстицању што већег броја корисника (организовати турнире, прогласити 

победнике и сл). 

 

 Циљеви: 

 Активирање корисника, елиминисање доколице, успостављање боље  мађусобне 

комуникације, постицање позитивних расположења код корисника и осећај личног 

задовољства. 

 

 О наведеним активностима води се евиденција. Основ за месечне планове 

активности у раду са корисницима чине планиране активности  у годишњем програму 

рада. 

 Поред напред наведених активности у току 2017. године реализовано је и више  

културно-забавних активност као што су: прослава Нове године, Бадњег дана и Божића, 

8. марта, Васкрса, домске славе, рођендана корисника. У домском објекту деца 

школског и предшколског узраста реализовали су две позоришне  представе за 

кориснике дома, учитељица/наставница која води школске секције читала је поезију 

корисницима... 

 

 

VI     ОСТАЛЕ УСЛУГЕ КОЈЕ УСТАНОВА ПРУЖА 

 

Осим услуге домског смештаја у домском одељењу Пожега нису пружане друге 

врсте услуга. 

 

 

VII   ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

- Установа је смештена у  грађевинском објекту који је од Здравственог центра 

Ужице уступљен на коришћење овој Установи без накнаде. У току 2017. год.   

установа  није решила питање статуса објекта и питање лиценце - дозволе за рад за 

следећих 5 година; 

- За рад особља у Установи постоји задовољавајући простор и опрема; 

- За несметан рад Установе обезбеђени су материјални услови за рад, опрема, 

путнички аутомобил, и сл.; 

- У погледу броја запослених, у Установи је мањи  број запослених од броја који је 

нормативима одређен. Због тога Установа није у могућности да у локалној 

заједници пројектује и  пружа нове стручне и друге услуге које су потребне и 

пожељне за старију популацију; 

- Капацитет установе у погледу броја корисника на смештају је попуњен. Постоји 

потреба за повећањем броја смештајних јединица; 
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- По питању структуре корисника било би неопходно да се испоштује  правилна 

сразмера броја зависних и независних корисника на смештају, а према броју 

ангажованог особља; 

- За адекватно спровођење програмираних активности неопходно је ангажовање 

лица - радног терапеута које би у континуитету обављало послове радне терапије. 

 

 

 

 

 

   У Пожеги,                                                           Извештај сачинио 

19. 02. 2018. године                                      Виктор Шогоров, дипл. социјални радник 

                   в. д. руководиоца Домског одељења 



 

 

  
ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 ЗА 2017. ГОДИНУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожега, јун 2018. године  
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОЖЕГА 

Оснивање: 

Туристичка организација Пожега је основана Одлуком Скупштине општине Пожега („Сл. лист 

општине Пожега, бр. 5/97 od 30.4.1997. године). Tуристичка организација Пожега је основана  у 

циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности као и унапређења и развоја 

туризма на територији Општине Пожега.  

Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама и уписује се у судски 

регистар. 

Туристичка организација има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним законом и 

својим Статутом. 

  

Регистрација: 

Туристичка организација општине Пожега (скраћени назив «Туристичка Организација Пожега») 

уписана je у регистар Привредног суда у Ужицу, под регисарским бр.1-8527-00. 

Код Републичког завода за статистику Туристичка организација Пожега, има шифру  делатности  

7990    Остале услуге резервације и делатности повезане с њима 

Обухвата: 

- помоћ туристима и посетиоцима 

- обезбеђивање туристичких информација 

- делатност туристичких водича 

- промовисање туристичке понуде 

- организовање манифестација на отвореном  

 

Основни подаци: 

Седиште: Пожега, ул. Трг Слободе  бр. 3 

Делатност: шифра 7990 –  Остале услуге резервације и делатности повезане с њима. 

Текући рачуни код Управе за трезор: 

БУЏЕТСКИ: 840-620664-51 

СОПСТВЕНИ: 840-620668-39 

 

2. ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА 

У складу са одредбама Закона о туризму (Сл. Гласник РС 36/09), туристичке организације 

јединице локалне самоуправе послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе а у 

погледу права, обавеза и одговорности запослених, у туристичким организацијама се примењују 

прописи који се односе на установе из области јавних служби. Према овом закону Туристичка 

организација јединице локалне самоуправе обавља следеће послове: 

 

1. промоције туризма јединице локалне самоуправе, 

2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму 

који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма, 

3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 

стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а, 

4. обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке 

вредности јединице локалне самоуправе (штампа публикације, аудио и видео промотивни 

материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима 

обезбеђивања туристичке сигнализације, 

5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 

територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма, 
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6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација, 

7. организовања туристичко-информативних центара (за прихвт туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.) 

8. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности, 

9. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора, 

10. друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом.  

 

Прописи које Туристичка организација Пожега примењује у вршењу овлашћења, су поред 

осталих и следећи:: 

 Закон о туризму (“Сл, гласник РС” бр. 36/09,88/10, 9911-др.закон 93/2012 и 

84/2015) 

 Законом о јавним службама (“Сл, гласник РС” бр.42 /91,71/94,79/2005,83/2014) 

 Закон о локалној самоуправи (“Сл, гласник РС” бр. 9/02) 

 Закон о финансирању локалне самоуправе  (“Сл, гласник РС” бр. 62/2006) 

 Закон о платама запослених у државним органима и јавним службама (“Сл, гласник 

РС” бр. 34/01) 

 Закон о раду (“Сл, гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 32/13, 75/14 ) 

 Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених 

лица и запослених у државним органима (Сл. Гласник РС 44/2008 – пречишћени 

текст) (“Сл, гласник РС” бр. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02,78/02, 61/03, 121/03, 

130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 

106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08 и 31/08) 

 Одлука о БОРАВИШНОЈ ТАКСИ („Службени лист општине Пожега“, бр 7/09), и 

 Остали прописи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

3.1. Организациони делови ТОП-а (адресе и телефон): 

 

Седиште и канцеларија ТОП трг Слободе у Пожеги, 

• тел/факс 031/714-650, 

• радно време од 8:00 – 16:00 сати, 

• E-mail: topozega@open.telekom.rs 

 

3.2. Органи ТОП-а 

 

 Директор, као орган руковођења. Дужност вд директора вршила је Наташа Минић до 

30.11.2017., а од тог момента Данијела Милосављевић. Скупштина општина као оснивач 

именује директора ТОП. 

 

 Управни одбор, као орган управљања, Управни одбор има председника и два члана, које 

бира Скупштина општина Пожега. У саставу Управног одбора су: Драган Перишић-

председник, Миленко Лазаревић-члан и Љубивоје Диковић-члан. 

   

 Надзорни одбор, као орган надзора. Надзорни одбор има председника и два члана, које 

бира Скупштина општина Пожега. У саставу Надзорног одбора су: Видоје Петровић--

председник, Бранко Марковић-члан и Мирко Диковић-члан.
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ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2017.  ДО 31. децембра  2017. ГОДИНЕ 

 

У досадашњим активностима Туристичке организације Маркетиншко – промотивне 

активности су имале значајан  удео и по броју наступа и по утрошеним средствима. 

 За елементарни развој туризма у нашој  општини, неопходно је да узмемо учешће у сајамским 

манифестацијама, посебно у Београду и Новом Саду као највећим сајмовима у земљи, као и у 

многобројним туристичким манифестацијама широм Србије како би кроз  дистрибуцију 

штампаних материјала, промоцију  смештаја и угоститељских објеката, промоцију локалних  

манифестација и учешћа на републичким такмичењима из ових области,  нашли своје место на  

туристичкој мапи Србије.  

 

Овим извештајем правимо осврт на реализоване активности у 2017. години. 

Основни циљеви деловања Туристичке Организације Пожега су дефинисани Статутом установе 

и Програмом рада па су приоритетни задаци у 2017. години били: 

 

- Обезбеђивање информативно-пропагандног материјала и сувенира којим се популаришу 

туристички потенцијали Општине Пожега 

- Развој јединственог информативног система о туристичкој понуди општине Пожега. 

- Организовање и подршка организаторима туристичких, културних,спортских и других 

манифестација од интереса за унапређење туризма у Општини Пожега. 

- Анализа стања туристичких потенцијала и рад на глобалној стратегији развоја туризма на 

подручју општине са циљем побољшања туристичког промета заснованог на принципима 

одрживог туризма и заштите природе. 

 

Полазећи од основних опредељења код оснивања Туристичке организације општине 

Пожега,као и на основу одредаба Закона о туризму, све активности Туристичке 

организације општине пре свега морају испоштовати основно начело, промоцију и 

унапређење туризма у општини Пожега. 

 

 

I  ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

У току 2017.године Туристичка организација је учествовала на четири сајма у земљи и једном у 

иностранству на којима је промовисала општину Пожега и њене туристичке потенцијале. Преко 

представника ТО регије Западна Србија и Туристичке организације Србије наш пропагандни 

материјал се могао видети и на бројним промотивним скуповима и сајмовима широм земље и 

региона, на којима нисмо узели учешће због ограничених финансијских средстава.  
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Учешће на сајму туризма у Београду 
 

Највећи и најпосећенији сајам туризма у земљи је у Београду. Одржан је од 23.- 26.фебруара 2017. 

Године. ТОП је представљала своју општину у оквиру великог штанда туристичке регије Западна 

Србија. Промовисане су туристичке вредности Пожеге, сеоски туризам, манифестације, домаћа 

радиност.. 

 

 

 

Учешће на сајму туризма у Новом Саду 

 
У Новом Саду се од 5.-7. октобра 2017. одржаво сајам туризма. ТО Пожега наступила је у оквиру 

заједничког штанда ТО регија Западна Србија. Туристичка понуда Пожеге је адекватно 

презентована и подељена је већа количина нашег штампаног материјала. На овом сајму 

представљен је туризам градова и регија Србије, планински туризам, бањски туризам, винарије, 

као и произвођачи домаћих воћних вина и ракија, производи домаће   радиности.. 

   

 
 

Учешће на сајму туризма и сеоског туризма у Крагујевцу 
 

На Шумадија сајму у Крагујевцу одржан је девети Међународни сајам туризма и сеоског туризма 

од 24.11.2017. до 26.11.2017.године. ТО Пожега је и на овом сајму наступила у оквиру великог 

штанда туристичке регије  Западна Србија. Сајам је био доста мање посећен него сајмови у 

Београду и Новом Саду,али судећи по подељеном пропагандном материјалу посетиоци су 

највише били заинтересовани за сеоска подручја у нашој општини. Посетиоцима смо пружили 

све потребне информације везане за туризам и смештај у општини  Пожега. 

 

Учешће на манифесту у Београду 
 

Београдски Манифест је највећи сајам на отвореном простору и највећи породични фестивал у 

региону који се предходних година позиционирао као јединствена платформа за промоцију 

манифестација и туристичких дестинација из Србије и региона. 

Током три фестивалска дана Калемегдан је посетило преко 90.000 људи, који су уживали у 

богатом програмиму. 

Сајам је замишљен тако да се туристима на најзанимљивији начин представе манифестације 

градова, али и бројни хотелијери, ресторани, дестилерије.. 

ТОП је на овом сајму представио све потенцијале општине Пожега на засебном штанду уз 

организован музички програм и представљање младих музичара из Пожеге. 
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Промоција туристичке регије Западна Србија у Трсту 

 
Туристичка регија Западна Србија организовала је промоцију Западне Србије у Трсту од 16.-

19.јуна. Специјално за ту прилику штампане су брошуре на италијанском језику намењене 

иностраним туристима. Општине које су се представиле на овом сајму су: Ивањица, Ариље, 

Бајина Башта, Пожега, Пријепоље, Сјеница, Златибор.. 

 

Учешће на ТОП на сајму ракије "Жестивал" у Ужицу 
 

Међународни фестивал природе и традиције "Жестивал" је привредно туристичка 

манифестација која је први пут одржана 2006. године. Деценију касније град Ужице у сарадњи 

са Регионалном привредном комором, Пословним клубом западне Србије, Регионалном 

развојном агенцијом Златибор, Пољопривредно саветодавном и стручном службом Ужице и 

Туристичком организацијом Ужице обновља манифестацију са циљем да она буде у функцији 

очувања традиције, промоције и пласмана аутентичних производа нашег краја. Фестивал се 

одржава крајем августа месеца на Тргу партизана у Ужицу.  

ТОП се представио на овом сајму са својим туристичким брошурама, заједно са још два 

произвођача ракије из Јежевице и Расне. 

 

     
 

 

 

 II СЕОСКИ ТУРИЗАМ 

 

Редовне активности везане за промоцију и подршку сеоским домаћинствима који пружају услуге 

смештаја су вршене и у 2017. години. Законска обавеза о посредовању у пружању услуга у 

сеоским туристичким домаћинствима је законом прописана као обавеза локалне туристичке 

организације. Ради спровођења ових законских норми, Туристичка организација Пожега је 

обавезна да: 

: 
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1. Потпише уговоре о посредовању у пружању услуга смештаја у сеоским 

туристичким домаћинствима са свим категорисаним смештајима на територији 

општине Пожега, и 

2. Достави примерак уговора надлежном одељењу за категоризацију Општине 

Пожега, 

3. Изнесе на тржиште понуду смештаја у сеоским домаћинствима и промовише 

сеоска домаћинства са којима има потписан уговор.  

 

У току 2017. године било је заинтересованих домаћинстава за категоризацију смештаја у домаћој 

радиности. 

Запослени ТОП и чланови комисије изашли су на терен, обишли и оценили заинтересована 

домаћинства, а затим одредили категорију и донели решење о категоризацији за сеоска 

домаћинства. 

            

Категоризација приватног смештаја 
.  

У току 2017. године одржано је неколико информативних састанака са власницима 

домаћинстава и потенцијално заинтересованим физичким лицима за пружање услуга смештаја 

туристима. 

 

 У 2017. години дошло је до благог пораста категорисаних сеоских домаћинстава, а запослени 

ТОП оценили су новокатегорисане објекте као лепо уређене и квалитетне за боравак туриста. 

Домаћинства су фотографисана и урађена је нова брошура која их промовише на бројним 

сајмовима и промоцијама широм земље. 

 

 

Табела 1: Смештајни капацитети у сеоским тур.домаћинствима на територији 

општине Пожега са важећим решењима о категоризацији 

 

Година 
Број 

села 

Број 

домаћинстава 
Број соба Број лежајева 

2016. 4 5 18 39 

2017. 6 8 28 72 

 

 

Укупно је до сада категорисано 31 домаћинство од којих је  8 важећа категоризација, а за остала 

домаћинства је истекла важност категоризације и требало би је обновити. 

 

Табела 2: Структура категорисаних смештајних јединица по селима на територији    

Општине Пожега у 2017. gодини. 

  

Село 
Број  

домаћинстава 

Број  

соба Број  лежајева 

Расна 1 3 8 

Рупељево 1 2 5 

Мала Јежевица 2 6 12 

Роге 2 10 30 

Тометино Поље 1 4 10 

Годовик 1 3 7 

Укупно: 8 28 72 
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Категорисани објекти у 2017.години: 

 

  
 

"Коноба код Шула"- Расна 

 

   
        "Новакова качара" – Годовик                                        "Сиднеј"- Роге 

 

С обзиром да се број сеоских домаћинстава које показују интересовање за сеоски туризам 

повећао, ТОП ће у наредном периоду повећати своје активности у погледу промоције тих 

домаћинстава,израде брошура, снимања промотивних емисија,промоције на сајмовима како би 

поспешио број туристичких долазака у та домаћинства. 

Сви подаци о смештајним капацитетима у селима, фотографије и контакти домаћина који 

се баве сеским туризмом могу се пронаћи у Туристичкој организацији Пожега. 
 

 

III СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ О ТУРИЗМУ ПОЖЕГЕ 

 

Остварена посета гостију 
 

 

              Табела бр. 3: Укупан број долазака и ноћења туриста у Пожеги у 2017.години 

 

Доласци туриста Ноћења туриста 

Домаћи 8 116 Домаћи 15 950 

Страни 4 660 Страни 6 602 

Укупно 12 776 Укупно 22 552 

 

                   * Извор: Републички завод за статистику Србије 

 

                   

 

 

 

 Табела бр. 4: Број ноћења туриста у Пожеги за 2016. и 2017. годину 
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Година 

 

Домаћи туристи Страни туристи Укупно 

2016. 16 921 4 779 21 700 

2017. 15 950 6 602 22 552 

 

Током 2017.године било је више долазака страних туриста у Пожегу и то за 1 423 више него у 

2016. години. Такође се повећао и број ноћења страних туриста за 1 823 ноћења. 

 

На основу података Општинске управе Пожега укупно остварена средства од наплате боравишне 

таксе у 2017. години износила су 941 800,00 динара, што је повећање од 281 300 динара прихода 

од боравишне таксе у односу на 2016. годину. 

  

Табела бр. 5 Остварена средства од наплате боравишне таксе 

 

Година Висина таксе, дин 
Буџетски 

приход, дин 

2015. 50,00 621 414,00 

2016. 50,00 660 500,00 

2017. 50,00 941 800,00 

 

Висина накнаде за боравишну таксу у складу са законом одређује скупштина Oпштине, у износу 

који не може бити мањи од минималног нити виши од максималног износа утврђеног Уредбом 

Владе Републике Србије. Висина таксе  се утврђује према категорији туристичког места и 

положају - према зонама на територији туристичког места. Прописане су четри категорије 

туристичких места и три зоне по категоријама. Сва туристичка места која нису добила категорију, 

рачунају се као туристичка места четврте категорије, што је случај са општином Пожега. 

 

 

IV   МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

 

Послови наведени у акту о оснивању туристичке организације везани за  организовање и учешће 

у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и 

манифестација.  

Постојеће манифестације туристичка организација подржава промовишићи их на својим 

наступима на сајмовима, достављањем података Туристичкој организацији Србије за израду 

годишњег каталога манифестација и редовним информисањем других туристичких 

организација у окружењу о датумима и местима одржавања постојећих локалних манифестација.  

 

У општини Пожега одржано је укупно 14 манифестација у 2017. години које је организовала и 

помогла у организацији ТО Пожега.  

1. Првомајски уранак и фестивал роштиља на Савинцу- 1.5.2017. 

Сваке године на 1. Мај МЗ Висибаба и ТОП организују такмичење у спремању роштиља. Оне 

најбоље очекују лепе награде. Богат културно-уметнички програм уз роштиљ,пиће и музику. 

2. Сабор Народног стваралаштва КУД "Момчило Тешић" 22.7.2017. 

Кратак опис: Фестивал започиње дефилеом пожешким улицама, а затим следи културно-

уметнички програм у сали КЦ Пожега. Концерт изворног народног певања у народним 

ношњама. Организатори: КУД Момчило Тешић, КЦ и ТОП 
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3. Пасуљијада у Речицама 23.7.2017. 

Кратак опис: гастрономска манифестација у селу Речице. Такмичарске екипе такмиче се у кувању 

пасуља. Након завршетка такмичарског дела следи проглашење победника и награде за најбоље. 

Забава за учеснике и посетиоце на отвореном и уређеном простору. Број екипа које су се 

такмичиле: 22, Број посетилаца манифестације: 1000. Организатори: МЗ Речице и ТОП 

 

 
 

4. Гурманијада у Папратишту  29.7.2017. 

Код школе у Папратишту (Мокра бара) организована је Гурманијада у организацији МЗ 

Папратиште и мештана овог села. Спремање традиционалних јела, дегустација, спортске игре, 

музика.. 

5. Гулашијада у Честобродици 6.8.2017. 

Кратак опис: гастрономска манифестација у селу Честобродица. Такмичарске екипе се такмиче у 

кувању гулаша. Након завршетка такмичарског дела следи проглашење победника и награде за 

најбоље. Забава за учеснике и посетиоце на отвореном и уређеном простору. Припремљен је и 

богат културно-уметнички програм за посетиоце. Број такмичарских екипа: 35, број посетилаца: 

2000 Организатори: МЗ Честобродица и ТОП 

6. Купусијада у Засељу 27.8.2017. 

Кратак опис: гастрономска манифестација у селу Засеље. Такмичарске екипе се такмиче у кувању 

свадбарског купуса. Након завршетка такмичарског дела следи проглашење победника и награде 

за најбоље. Забава за учеснике и посетиоце на отвореном и уређеном простору. Број пријављених 

екипа: 40, Број посетилаца манифестације: 2000  

Организатори: МЗ Засеље и ТОП. 
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7. Изађи ми на теглу, Пожега 3.9. 2017. 

Кратак опис: такмичење у спремању ајвара.Након завршетка такмичарског дела следи 

проглашење победника и награде за најбоље. Забава за учеснике и посетиоце на Градском тргу. 

Број такмичарских екипа у Пожеги: 11  

 

Караван је у предходне три сезоне обишао преко 60 градова, имао око 6000 учесника и 12.000 

произведених тегли ајвара. У финалном такмичењу  окупљају се победници из свих градова и 

такмиче се за најбољи ајвар у Србији те године. 
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8. Прасетинијада у Отњу 10.9.2017. 

Кратак опис: гастрономска манифестација у селу Отањ. Такмичарске екипе се такмиче у печењу 

прасета на ражњу. Након завршетка такмичарског дела следи проглашење победника и награде за 

најбоље. Забава за учеснике и посетиоце на отвореном и уређеном простору. Број такмичарских 

екипа: 40 , Број посетилаца манифестације: 2000, Организатори: МЗ Отањ и ТОП 

Време инплементације: једнодневна манифестација 

 

Поред свих наведених манифестација у којима је ТОП један од организатора, промовишемо путем 

сајта, друштвених мрежа и брошура и многе друге манифестације које су заживеле у Пожеги и 

привукле велики број посетилаца као што су: Децифест, Гимфест, Магленијада, Изложба паса 

свих раса, Џипијада.. 

9. Такмичење у прављењу дуван чварака, Дражиновићи 10.9.2017. 

Кратак опис: гастрономска манифестација.Такмичарске екипе се такмиче у  прављењу дуван 

чварака. Након завршетка такмичарског дела следи проглашење победника и награде за најбоље 

10. Јарадијада у Горобиљу 17.9.2017. 

По први пут у Горобиљу је одржана Јарадијада где се око 15 екипа такмичило у печењу, а најбоље 

су награђене. Организатор: Месна заједница Горобиље  

11.Међународни дечији фестивал "Ја сам твој друг"     21.9.2017. 

Кратак опис: У циљу афирмације дечије креативности и музичког стваралаштва, по једанаести 

пут организује се дечији музички фестивал Ја сам твој друг. Фестивал је намењен деци узраста 

до 15 година и такмичарског је карактера. У такмичарском делу наступају деца из Бугарске,Босне 

и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије. 

12. Ликовна колонија- Прилипац 21.9.2017. 

Кратак опис:  Ликовна колонија се одржава сваке године на Малу Госпојину. Након јутарње 

литургије следи културно-уметнички програм,а наредних дана околни сеоски предели су препуни 

сликара и вајара који стварају своја уметничка дела, а по завршетку манифестације их поклањају 

црквеној галерији. 

Донатор: Црквена општина Прилипац, МЗ Прилипац, Општина Пожега,  

13. Јагњенијада у Пилатовићима 1.10.2017. 

Кратак опис: гастрономска манифестација у селу Пилатовићи. Такмичарске екипе се такмиче у 

печењу јагњета на ражњу. Организовано је и такмичење у малом фудбалу на фудбалском терену 

у Пилатовићима. Након завршетка такмичарског дела следи проглашење победника и награде за 

најбоље.  Број такмичарских екипа: 15, Број посетилаца манифестације: 1000 Организатори: МЗ 

Пилатовићи, ФК Лазарица и ТОП 

14. Сабор "Распеваних Пожежана" 14.10.2017. 

Кратак опис: Традиционални сабор изворног народног певања. Одржава се у сали КЦ Пожега  

сваке године у августу.  

Организатори: КУД Распевани Пожежани,КЦ,ТОП 
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V ШТАМПАНИ ПРОМОТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПОЖЕГА 

 
Промотивне кесе Пожеге, мајице, качкети,беџеви  

 

За потребе дељења промотивног материјала на бројним скуповима и манифестацијама урађене 

су промотивне кесе са сликама Пожеге, као и беџеви, мајице, качкети са логом ТОП. 

 

Тираж: кесе 500 ком, мајице 60 ком, качкети 60 ком, беџеви 100 ком. 

                    

Разгледнице Пожеге 

 

Урађене модерног дизајна 5 врстa разгледница са сликама Пожеге. 

  

Нови туристички водич 

 

За потребе дељења промотивног материјала на сајмовима и манифестацијама промењен је 

дизајн већ постојећег туристичког водича како би био интересантнији туристима. 

Тираж: 1000 комада  

 

   
 

Измењена и доштампана брошура о сеоском туризму 

 

Брошура о сеоском туризму је измењена из разлога што су неким сеоским домаћинствима која 

су била у брошури истекле категоризације, а са друге стране категорисана су нова лепо уређена 

и атрактивна сеоска домаћинства која су право освежење и које треба презентовати туристима. 

Одштампана је нова верзија брошуре како би се делила туристима заинтересованим за сеоски 

туризам на сајмовима у земљи и иностранству на којим учествује ТОП. 

Тираж: 1000 комада 

 

 

VI ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ О АКТИВНОСТИМА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА И САРАДЊА СА МЕДИЈИМА 

 

Туристичке организације је у протеклој години је учинила огроман напор да се туристички 

потенцијали Општине Пожега представе на један потпуно нов, модеран  начин и да постану 

доступни што широј како домаћој, тако и иностраној популацији. 

 

Сарадњом са локалним медијима , ТВ Пожега и Радија Пожега свако значајније дешавање у 

туристичким активностима ТО било је презентовано јавности. 

 

Поред сарадње са локалним медијима ТОП је учествоваla на бројним конференцијама за медије  
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из целе Србије где је присутне упознаla са туристичким вредностима наше општине као и са 

бројним манифестацијама Пожеге. Конференције на којима је ТОП учествовала у 2017.год. 

 

Туристички форум у Сокобањи 10-13. Мај 2017.године 

 
Туристичка организација Србије у сарадњи са домаћином- организацијом за туризам и културу 

Сокобања, у периоду од 10.-13.маја организује осми по реду Туристички форум, уз подршку 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација. 

 

Форум је место сусрета свих туристичких организација и туристичких агенција Србије, где се 

туристички посленици упознају са новим трендовима у туризму, бројним пројектима,али и 

прилика да се представи општина Пожега бројним медијима који такође посећују 

Форум..одржавају се бројне радионице и презентације кроз које се запослени едукују у циљу 

квалитетнијег рада и бољег информисања туриста у својим инфо-центрима. 
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У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ОДНОСНО ПРЕГЛЕД 

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА У 

2017. ГОДИНИ  

 

 

 

 

 

Закључак 
 

 

Све побројане активности део су вишегодишњег напора да Пожега и околина заузму 

одговарајуће место на туристичкој мапи Србије, која им по културно историјским и природним 

лепотама припада.  

У наредном периоду планирани су бројни пројекти којима ће ТОП конкурисати код 

Министарства и приватних фондација за туристичку инфраструктуру, уређење туристичког 

комплекса, манифестације и остале туристичке садржаје који ће употпунити и улепшати боравак 

туриста у Пожеги.  

Поред ових активности, наставиће се са активнијим радом на развоју сеоског туризма. У 

плану је категорисање већег броја сеоских домаћинстава, обнова категоризације, обилазак и 

промоција истих како би у понуди имали што већи број села која ћемо понудити туристима. 

Сходно финансијским средствима, ТОП ће наставити учешће и прдстављање Пожеге на 

сајмовима и туристичким промоцијама, израду пропагандног материјала, каталога,сувенира, 

пружање информација туристима и све остале делатности којима се баве туристичке 

организације. 

 

Напомена: Извештај је састављен на основу забележених активности спроведених у току године 

од стране запослених. 

 

 

 

 

                                                                                                     Предлагач  

                                                                                          Данијела Милосављевић 

 

У Пожеги __________ 2018. године                                  _____________________________     

 



 

 

ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 

 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА 

У 2017. ГОДИНИ 
 

П р и х о д и: 
-пренета средства из 2016. године 26.768,91 

-приходи из буџета 6.251.331,39 

-приходи од услуга 23.018,49 

-приходи од Републике за породиљско боловање 881.238,31 

-приходи од уплата фирми за такмичење трубача 120.800,00 

У К У П Н И  П Р И Х О Д И: 7.303.157,10 

 

Р а с х о д и: 
-бруто плате  2.176.458,02 

-боловање преко 30 дана ( Јелена Боловић) 122.963,86 

-породиљско боловање 760.959,00 

-накнада члановима управног одбора 33.677,34 

-сервисирање климе и рачунара 9.700,00 

-трошкови платног промета 12.953,94 

-трошкови електричне енергије 107.944,59 

-комуналне услуге 20.222,29 

-трошкови телефона 39.201,14 

-услуге мобилног телефона 43.143,26 

-осигурање запослених 12.839,68 

-трошкови дневница на службеном путу 189.786,00 

-трошкови смештаја на службеном путу 81.846,41 

-трошкови дневница за иностранство 16.619,46 

-услуге одржавања рачунара  19.049,00 

-котизације за учешће на сајмовима 640.507,00 

- услуге штампања  19.510,00 

-медијске услуге 4.560,00 

-услуге рекламе и 

пропаганде(флајери,магнети,каталози…) 

403.603,20 

-угоститељске услуге 59.219,00 

-репрезентација 45.624,78 

-поклони ( „Планета спорт“) 9.440,00 



 

 

-остале опште услуге( уговори, организација 

манифестације изађи ми на теглу,набавка конструкције 

бине, годишња чланарина ТО Регије западна Србија, 

орган.такмичења трубача …) 

 

 

1.895.675,31 

-молерски радови 27.071,00 

-текуће поправке и сређивање канцеларије 174.000,00 

-рачунарска опрема  2.900,00 

-канцеларијски материјал 9.095,00 

-дизел и бензин гориво  27.267,73 

-хемијска средства и материјал за одржавање хигијене 2.307,78 

-потрошни и други  материјал 15.642,55 

-повраћај средстава Министарству за смањење плате 207.229,69 

-Такса за депоновање потписа 2.000,00 

-Набавка ( фотоапарат и пећ)  

108.950,00 

У К У П Н И  Р А С Х О Д И: 7.301.967,03 
 

 

 

У К У П Н И  П Р И Х О Д И: 7.303.157,10 

У К У П Н И  Р А С Х О Д И: 7.301.967,03 

РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ПРИХОДА И РАСХОДА: 26.768,91 

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ 31.12.2017.ГОДИНЕ 

 
1.190,07 

 

 

Напомена: На дан 31.12.2017.год.Туристичка организација Пожега има 

дуг за рачуне који су стигли крајем децембра 2017.г.: према фирми „Скај 

компјутер центар“ у износу од 1.200,00 динара, пред.“Прехрана“ у 

износу од 1.602,13 динара, штампарији „Графос“ 67.000,00 и пред.“М-

Колор“ 76.000,00. Ови рачуни су плаћени у јануару 2018.године. 

 

 

 

Књиговођа ТОП-а 

Ивана Вукашиновић 
  



 

 

 

 

 

На основу члана 26. Статута  Туристичке организације општине Пожега (број  79 од 

8.9.2010 године),  Управни одбор Туристичке организације општине Пожега,. на седници 

одржаној 14.06.2018. године, донео је 

 

 

 

О Д Л У К А 
о  ИЗВЕШТАЈУ О РАДУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2017 ГОДИНУ 

Tуристичке  организације Пожега 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СА СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ  
 

Члан 2. 

Усвојен извештај биће објављенa на огласној табли Туристичке организације, по 

добијеној сагласности Општинског  већа општине Пожега, а ступа на снагу даном објављивања. 

 

 

 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА 

Број 59  од 14.06.2018. године 

Председник Управног одбора 

Драган Перишић 
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Рад Народне библиотеке Пожега законски уређује више аката од 
којих су најважнија два:  Закон о култури (''Сл. Гласник'' бр. 71/2009) и 
Закон о библиотечко-информационој делатности (''Сл. гласник'' бр. 52/11). 

У 2017. години одржане су три седнице Управног одбора ( једна 
електронска у децембру) и једна седница Надзорног одбора. 

 Библиотекари наше Библиотеке су чланови Библиотекарског друштва 
Србије (по сопственом избору), секција, комисија и подружнице БДС за 
Златиборски округ. Виши дипломирани библиотекар Даниела Скоковић  је 

члан Управног одбора Библиотекарског друштва Србије (2015-2019).  
Библиотекарско друштво Србије је номиновало Даниелу Скоковић, 

вишег дипломираног библиотекара, а она је касније и изабрана за члана  
Управног одбора (15 представника из целог света) Међународне асоцијације 
бибиотечких удружења (ИФЛА) – Секција за рад са децом и младима (2017-

2021).   
 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА И ДРУГИХ 
ПОСЛОВА БИБЛИОТЕКЕ 

 
 

1.1. НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 
1.1.1 Број приновљених наслова 

 
0 

Општа 

група 

1 

Филоз. 

Психол. 

2 

Религиј

а 

3 

Друшт

науке 

5 

Прир. 

науке 

6 

Прим. 

науке 

7 

Уметн. 

821 

Књижев. 

9 

Истор. 

Геогр. 

Остало 
(слик.,
часоп., 
лект.) 

∑ 

72 82 29 148 21 44 60 1158 124 188 1926 

 

 
У 2017. години Библиотека је приновила (1752 наслова)  1926 

примерака књига. На Дечјем одељењу приновљено је 477, на Позајмном 

одељењу за одрасле 1244, Одељењу стручне књиге 90, Завичајном одељењу 
104, Канцеларији управника 11. 
 

 
 

1.1.2. Начин набавке књига 
 
 

Начин  
 

Куповина Размена Поклон(о
ткуп МК 
и др. 
поклони) 

Друго 
(обавезни 
примерак, 
сопствена изд.) 

∑ 

Број књ. 811 4 1028 83 1926 



 

 2 

 

 
 
 

У току 2017. године куповином је набављено 811 књига. 
Набавка публикација путем поклона је коригована, па се тако у 

обраду шаљу само потребни наслови, док се остатак поклона депонује или 
поклања Дому за стара лица на Савинцу.  

Ове године у библиотеку су стигли и  значајни поклони – од Народне 

библиотеке Србије 30 књига, од професора Милољуба Албијанића -  100 
књига, Милорада Марковића 207 књига, Будимке Јешић – 40 књига. Због 

недостатка простора за адекватан смештај све поклоњене књиге нису 
обрађене те нису ушле у горе наведени број поклоњених књига, али су 
пописане. 

 Када се узме у обзир да је смањен износ средстава за Откуп 
Министарства културе и информисања као и да је просечна цена књиге 
повећана, овај број набављених књига је, у односу на стандарде, 

задовољавајући. Трудили смо се да правовремено изађемо у сусрет 
потребама свих наших корисника и у томе и успевали. Из књижног фонда, 

због застарелости или оштећења расходоване су 763 књиге. 
На крају 2017. године библиотека у граду има  65705 књига. 
Укупан фонд Библиотеке (библиотека у граду и огранци) износи 

79242 књига. 
 

Библиотека је у 2017. години задржала исти број дневних новина и 
часописа. Поред дневних новина: Политика, Блиц, Вечерње новости и 
Данас. Библиотека је била претплаћена и на недељна и месечна издања: 

Вести, Ужичка недеља, НИН, Национална географија, Историја, 
Илустрована политика, Политикин забавник, Свет шума, Република, 
Путоказ, Култура, Светосавско звонце.  

Библиотека је претплаћена на све најпознатије стручне часописе из 
библиотекарства. 

Прочитани часописи из читаонице (НИН, Ужичка недеља, Вести) су 
поклањани Дому за старе на Савинцу. 
 

 
1.2. ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 

А. Инвентарисање 
 

 На крају 2016. године Библиотека има унетих 44900 наслова  у 
COBISS бази. На преузимању записа из COBISS базе и креирању нових 
записа радила су три библиотекара. Сви наслови из ове базе претраживи су 

на сајту http://www.vbs.rs Виртуелне библиотеке Србије. Уноси и старог и 
новог књижног фонда ради се истовремено па је тако унет целокупан фонд 

позајмних одељења. 

http://www.vbs.rs/
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Б. Каталози 
Библиотека поседује електронске каталоге.  
 

 
 

1.3. КОРИШЋЕЊЕ ФОНДОВА БИБЛИОТЕКЕ 
А.  Број и структура чланова 
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Имајући у виду број становника у нашој општини и граду,  овај број 

активних чланова библиотеке је далеко изнад просека у Србији, али још 

увек испод стандардом прописаних норми.  Број корисника Дечјег одељења 
је повећан за 71 члана – укупно је учлањено 1148 што је охрабрујућа 
чињеница.  

Број корисника резултат је повећаног ангажовања запослених, 
великог броја добро осмишљених програма, нарочито у раду са децом, 

доброг одабира публикација али и боље информисаности о раду библиотеке, 
као и о набављеним публикацијама. 

На Позајмном одељењу за одрасле учлањено је 1311 корисника. 

Приметан је благи пад учлањених средњошколаца и студената (иначе их је 
мање, а и школске библиотеке имају бољу набавку обавезне лектире), а 

дошло је до пораста броја  пензионера и незапослених лица којима је од 
2016. године обезбеђено бесплатно коришћење услуга библиотеке. 

Позајмица је потпуно аутоматизована од 1. марта 2017. године.  

 
Б. Број и структура прочитаних књига 
 

 
На Позајмном одељењу за одрасле коришћено је 22641 публикација. 

Број прочитаних књига на Дечјем одељењу је 11345 и 900 пружених 
услуга (учествовање у радионицама) што чини укупан број од је 12245. 

У читаоници Народне библиотеке коришћено је 14164 књига и 

примерака периодике (дневних новина и часописа). Број услуга према 
корисницима на Завичајном одељењу је 427. 

 

Укупан број коришћених публикација и услуга у 2017. години је 
49477. 

 
 



 

 4 

 

 
1.4. ЗАШТИТА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 

 

  У 2017. години уредно су опомињани несавесни чланови, писмом или 
телефоном. Није било утуживања због неблаговременог враћања задужених 

публикација. Током 2017. године коришћена су два нова улаза само за 
аутоматизовану позајмицу. Библиотека  користи још два слободна улаза за 
обраду грађе. 

 
 

1.5. МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА 
 
 

У 2017. години Библиотека је позајмљивала наслове којима не 
располаже у свом фонду из следећих библиотека: 
 

ПОЗАЈМИЦА ИЗ ДРУГИХ БИБЛИОТЕКА 

 

Редни 

број 

Назив библиотеке из које је позајмљена књига Број поз. књига 

1. Народна библиотека Србије 3 

2. Народна библиотека Ужице 6 

3. Народна библиотека Пожаревац 1 

Укупно  10 

 

ПОЗАЈМИЦА ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА 

 

 

Редни 

број 

Назив библиотеке из које је позајмљена књига Број поз. књига 

1. Народна библиотека Чачак 2 

2. Народна библиотека Неготин 1 

3. Народна библиотека Чајетина 1 

4. Библиотека Правног факултета у Крагујевцу 1 

5. Народна библиотека Ниш 4 

6. Народна библиотека Обреновац 1 

7. Народна библиотека Нова Варош 2 

Укупно  12 
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2. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Датум Програм 

 јануар Зимски програм читања 
Почетак програма „Библиобубамара“ и 
„Библиопчeлица“ 

21. фебруар Обележен Дан матерњег језика (у сарадњи са ОШ 
„Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“ 

28. фебруар Национални дан књиге (поклон књиге за 
кориснике) 

5. март Осмомартовске радионице и посета Дому за стара 
лица у Висибаби 

16. март Представљање књиге кратких прича „Бесани“ – 
Горана Стојичића 

22. март Обнављање акције „Читај док чекаш“  у Дечјем 

диспанзеру Дома здравља 

24. март Општинска смотра рецитатора уз музички програм 

ученика Музичке школе 

25-27. март Студијско путовање у Брисел – Еутека пројекат 

3. април Светски дан књиге за децу – Представљање књиге 

„Урнебесна физика“ – Бранко Стевановић, писац за 
децу 

5. април Представљање књиге „ Изабрана писма 
књижевника из Архивске збирке Јоце Вујића у 
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ – 

др Татјана Брзуловић Станисављевић 

5. април Пројекција филма „Сећања из пепела“ и 

представљање књиге „Кућа несагоривих речи“  - 
Дејан Ристић 

13. април Представљање књиге „Арзамас“ – Иване Димић, 
добитнице Нинове награде  

15. април Изложба из фонда у Холу библиотеке – „Романови 
између историје и мита“ 

18. април Трибина „Шта од Европске уније могу да очекују 
пољопривредници и предузетници у Србији“ 

Славко Лукић, РРА 

27. април Представљање књиге „Глинени краљ“ младе ауторке 
Бранке Селаковић 

8. мај „Дан отворених врата о Европској унији“ Еутека 
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13. мај Представљање Фестивала сликовница „Чигра“ на 

Базаарту у Дечјем културном центру у Београду 

22. мај Трибина „Генетичко порекло Срба“ – Јовица 

Кртинић, председник Друштва српских 
родословаца и Милан Рајевац, уредник Српског 

ДНК пројекта 

25. мај Представљање књиге „Зовем се мама“ Јелице 

Грегановић (у сарадњи са предшколском установом 
Олга Јовичић Рита) 

25. мај Завршни Квиз – „Библиобубамара“ и 

„Библиопчелица“ за све ученике првог и другог 
разреда 

28. мај Стручни излет за запослене и пензионере – 
библиотеке у Горњем Милановцу и Аранђеловцу 

10. јун  Излет за 20 награђених учесника програма за 
подстицање читања у Бранковину, Осечину и 
Тршић; превоз обезбеђен од донација (25.000 

динара) 

16 – 30. јун Летњи програм читања – десет радионица 

29. јун Акредитовани програм сталног стручног 
усавршавања за библиотекаре Златиборског округа 

– Ко то тамо прича? – Библиотекарско друштво 
Србије 

14 -31. август Летњи програм читања – 10 радионица 
У сарадњи са Образовним центром „Маштаоница“ 
(промотивне SuanPan радионице) и са НВО Форца 

(волонтерке из Шпаније) 

28. септембар - 4. 

октобар 

Фестивал сликовница „Чигра“ – две изложбе 

(илустратора Душана Павлића и илустраторке Маје 
Веселиновић, Округли сто за 30 учесника из Србије,  
Хрватске, Републике Српске, луткарска представа, 

низ пратећих активности 

28. септембар Представљање дечјих књига „Стилске игре“ 

Симеона Маринковића 

3. октобар Гостовање дечјег писца Дејана Алексића у ОШ 

„Петар Лековић“ и Предшколској установи „Олга 
Јовичић Рита“ 

4. октобар Представљање сликовнице „Митска бића 
Златиборског округа“ – музејски саветник Драган 
Цицварић 

10. октобар Отварање изложбе „Цртежи“ Александра 
Јовановића Бириља у Холу Народне библиотеке 

Пожега 

28. октобар Представљање Фестивала сликовница „Чигра“ на 

Београдском сајму књига у оквиру трибине о 
подстицању читања код деце 
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1. новембар Потписан заједнички пројекат „Европа за мене“ у 

сарадњи са НВО Форца 

15. новембар Представњена монографија „Краљ“ о глумцу Петру 

Краљу – ауторке Аните Панић 

 

   
           

 
 

3. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 
У 2017. години је усвојен нови Правилник о издавачкој делатности и 

оформљена нова Редакција за издавачку делатност.  Рукопис професора 

Миодрага Глушчевића „Пожега у 19. и 20. веку“ је прихваћен од стране 
Редакције за издавање. Рукопис је рецензиран, уређен, лекторисан и 

припремљен за штампу. У току је коректура. Очекује се да књига од 550 
страна буде  одштампана до краја јануара 2018. године. 
   

                       
4. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

У циљу значајнијег унапређења рада и интензивнијег  развоја и  
деловања у оквиру библиотечко-информационе делатности стално стручно 

усавршавање регулисано је Законом  о библиотечко-инфомационој 
делатности, а његова примена је регулисана Правилником о сталном 
стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности.  

 На основу Плана сталног стручног усавршавања за 2017. годину, 
запослени у Библиотеци су присуствовали акредитованим семинарима и 

добили сертификате за семинаре којима су присуствовали. 
Сви запослени присуствовали су акредитованом семинару за стручно 

усавршавање „Ко то тамо прича“  Библиотекарског друштва Србије (6 

обавезних сати) који је  организовала наша Библиотека а за библиотекаре 
Златиборског округа. 

Снежана Протић и Јасминка Ћурић присуствовале су програму сталног 

стручног усавршавања „ Недоумице из каталошке праксе“  др  Ане Савић у 
Матичној библиотеци у Ужицу. 

Даниела Скоковић била је на курсу „Cobiss- каталогизација“ у трајању 
од 5 радних дана у Народној библиотеци Србије.  

 

 
Гордана Стевић и Даниела Скоковић излагале су на Стручном скупу 

Друштва библиотекара РС на Јахорини.  
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Даниела Скоковић је по позиву учествовала и излагала: 

 
- Студијско путовање у Брисел у оквиру Еутека пројекта ( 11 изабраних 

билиотекара из целе Србије) – 27-30. март 2017. године. 

- ИФЛА Глобална визија – представник Србије и Библиотекарског 
друштва Србије – Мадрид, Шпанија, 5/6. јул 2017. године. 

- Одлазак на ИФЛА конгрес, Вроцлав, Пољска – 17-25. август 2017. 
године (уз финансијску подршку Библиотекарског друштва Србије) 

- БАЛКАН ИНЕЛИ – трогодишњи пројекат (у тиму од 5 библиотекара из 

Србије) – завршна конвенција, Атина, Грчка – 1/2. септембар 2017. 
године. 

- Представник Србије на Фестивалу сликовница „Овца у кутији“, Пазин, 
Хрватска – 12-15. септембар 2017. године (уз комплетно 
финансирање Министарства културе и информисања Републике 

Србије) 
- Посета културним центрима европских институција (изабрана међу 

24 библиотекара из Србије) Београд, 1-3. новембар 2017. године. 

 
Даниела Скоковић је по позиву одржала самостална предавања: 

 
- Ифла Глобална визија – радионица за 25 библиотекара, Крагујевац, 

28.септембар 2017. године 

- Ифла Глобална визија, радионица за 35 библиотекара Републике 
Српске, Фоча, 10. новембар 2017. године 

- Радионица „Подстицање читања код деце и младих“ (15 библиотекара) 
Бијело Поље, Црна Гора, 14. новембар 2017. године. 

- О учествовању на Ифла конгресу у Вроцлаву – презентација у оквиру 

састанака Подружница Моравичког (Чачак) и Златиборског округа 
(Ужице). 

 

На Београдском сајму књига у оквиру трибине Креативног центра 
Даниела Скоковић је по позиву, као представник библиотекара, говорила о 

програмима Народне библиотеке Пожега за подстицање читалачког 
самопоуздања. 

Сви запослени организовано су ишли на Београдски сајам књига. 

 
Даниела Скоковић је излагала презентацију и постер на Међународној 

годишњој конференцији Библиотекарског друштва Србије у Београду. 

Учествовала је и као председник жирија за доделу награде „Најбољи 
библиотекар“ поводом Дана библиотекара, а тим поводом гостовала је и у 

Јутарњем програму РТС као представник Библиотекарског друштва Србије, 
а поводом Дана библиотекара, када је имала прилику да се похвално 
изјасни и о раду Народне библиотеке Пожега. 
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5. УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА 
 

5.1   ПРОСТОР 

 
И у 2017. години простор Библиотеке није задовољавао обим њених 

активности. Изложбе, стручни скупови, књижевне вечери и промоције због 
тога су се одвијале у туђим просторијама, најчешће у Скупштини општине 
Пожега и Градској галерији, као и у Дому младих. Број набављених књига 

премашује смештајни капацитет полица, па се у Библиотеци примећује 
скученост и слабо сналажење корисника у слободном приступу књизи.  

Уступком друштвено политичких организација, на спрату наше 

зграде, добили смо просторију од 5м2 коју смо опремили уз помоћ 
Скупштине општине и из сопствених средстава (кречење, нов под, 

монтирање полица, светиљки и тракастих завеса) и у њу сместили 
периодику која се налазила у подруму, а који нема одговарајуће услове, као 
и на свим осталим одељењима Библиотеке. У току године монтирали смо 

додатне полице како бисмо делимично решили проблем смештаја фонда. Из 
руководства библиотеке стално се шаљу иницијативе Оснивачу о 

различитим просторним могућностима за решавање овог проблема у  
будућности. 
  

5.2 ОПРЕМА 
 
У току 2017. године инсталирана је опрема добијена по пројекту од 

Министарства културе и информисања, у износу од 500.000 динара, а  који 
је поднела библиотекар Гордана Стевић – под називом  „Унапређење 

техничких услова за коришћење програма Cobiss“. Опрема садржи: један 
А3 скенер, 3 Зебра штампача, 1 штампач за реверсе, 1 ламинатор и 2 
баркод читача.  Купљени су и један нови рачунар за Позајмно одељење за 

одрасле, један монитор и један екстерни хард-диск за Завичајно одељење 
великог капацитета (сада их има два – са копијама целокупне базе). Један 
комплетно опремљен рачунар уз монитор и звучнике (као и столицу и сто) 

добили смо као поклон Делегације Европске уније у РС у оквиру пројекта 
Еутека. 

 
Библиотека је у 2017. години располагала следећом опремом:  
 

- 12 рачунара 
- 6 штампача 

- 2 Star micron штампача 
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- 5 Zebra штампача 

- 4 баркод читача 
- 3 ламинатора 
- 4 скенера (од којих је један А3 формата – Епсон) 

- 1 дигитални фотоапарат 
- 1 камера 

-   1 лаптоп рачунар  
-   1 пројектор са платном  

 

 
5.3   КАДАР 

 
У 2017. години било је 11 запослених (8 стручних радника,  2 

финансијско-административна радника и радник на одржавању хигијене). 

Стручне библиотекарске послове обављало је 8 запослених (5 са ВСС и 
3 са ССС). Сви стручни радници имају положен стручни испит. Три 
библиотекара имају звање виши дипломирани библиотекар. 

Финансијско-административни радници (2) запослени су на одређено 
време, због забране запошљавања која важи до 31.12. 2018. године. 

  
 
5.4   ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Финансирање зарада и материјалних трошкова Библиотеке 

предвиђено је Буџетом Општине Пожега. Библиотека се у 2017. години 
финансирала и из сопствених прихода. Финансијска средства су исказана у 
Финансијском извештају Библиотеке. 

     
              

 

           Директор   
     Даниела Скоковић 

 
          _______________________ 
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АДРЕСА:  Пожега-Светосавска 9                                                                               МАТ.број                  07112483 

ТЕЛ/ФАКС: 031/811138                                                                                                 ШИФ. Делатности:          8510 

www.predskolskopozega.edu.rs                                                                                      ПИБ:                        101005135 
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1. ОПШТИ ДЕО 
 

1. 1 Профил установе 
 

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги организује рад у три 

објекта у граду „Бамби“, “Пчелица“ и „Лептирић“, као и у издвојеним одељењима 

при основним школама: „Емилија Остојић“ и „Петар Лековић“. 

 Основна делатност Установе је нега и превенција, васпитање и образовање 

деце у годинама пред полазак у школу.  

Боравак је организован крпоз три фазе или категорије: 

-  деца јасленог узраста од 1 до 3 године (10 васпитних група); 

-  децу вртићног узраста од 3 до 5,5 година  (16 васпитних група) 

-  предшколски узраста од 5,5 до 7 година у 13 васпитних група, од тога 6 

целодневних и 1 полудневна група у седишту и 6 на терену- при издвојеним 

одељењима основних школа. 

 Предшколска установа свој рад организује кроз дванаесточасовно радно 

време, које обухвата негу, исхрану, превентивно-здравствену заштиту,  васпитно-

образовни рад. 

 Опремљеност објеката за делатност коју обавља је задовољавајућа. 

Квалитет рада је подигнут на виши ниво са прошлогодишњом реализацијом 

нашег пројекта кроз Фондацију Новак Ђоковић. Пројекат је подразумевао 

комплетну реконструкцију санитарних чворова и замену спољне столарије у 

најстаријем објекту „Бамби“.Фондација је у овај пројекат уложила 11.567.514,45 

динара. Са истим циљом, на истој адреси из средстава буџета Општине Пожега,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

реализован  је пројекат: Уређење дворишног простора, а вредност истог је 

8.424.321 динар. У истој години је завршен видео- надзор који је започет у 

прошлој години и централизован на нивоу Установе, што омогућује већи конфор 

и безбедност за наше кориснике. Током године било је и других активности и 

улагања у циљу што боље опремљености и стварања адекватнијих услова за 

боравак деце у Установи, што ће се презентовати у овом извештају. 

 На дан 31.12.2017. године Установа је запошљавала укупно 120 радника. Од 

тог броја 105.радника на неодређено, 1 именовано лице, 12. на одређено (4 у 

ППП-у, 4 замена боловања преко 30 дана, 2 замена породиља, 2 замена- 

одржавање трудноће)  и 2 лица по уговору о привремено повременим пословима. 

    Скупштина општине Пожега је донела Одлуку о максималном броју  

запослених за 2017.годину.  Предшколска установа има сагласност на  

максималан број запослених  на неодређено за 2017.годину 104 радника.. 

 Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги је током 2017. године 

пословала у складу са: 
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- Финансијским планом прихода и расхода; 

- Планом јавних набавки; 

- Одлукама о измени и допуни Финансијског плана; 

 - Изменема Плана јавних набавки.  

 

 

2.ПОСЕБАН ДЕО 
 

 

 

 

 

2.1 Преглед прихода у 2017.години 

 

У 2017. години рад  Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги је 

финансиран из: 

- буџета општине Пожега; 

- из буџета Републике ( Министарство просвете, науке и технолошког развоја) 

-из осталих прихода. 

 

Укупни приходи у 2017.години износе 131.954.125,48динара 

 

 Из буџета општине.................................. 123.907.340,14 динара 

 Из буџета Републике за ППП......................7.035.540,00 динара 

 Остали приходи..........................................  1.011.245,34 динара 

 

У табели I приказан је преглед прихода у 2017. години кроз врсту прихода, однос 

са 2016. годином  и процентом учешћа у укупним приходима. 
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     ПРЕГЛЕД ПРИХОДА 

 

Табела број I 

Ред. 

број 

Врста прихода Остварено 

2016 

       Остварено 

           2017 

% учешћа 

у приходима 

1. Приходи од извршених услуга 23.631.612,00 57.186,00 0,04 

1 Приходи од продаје добара 23.631.612,00 57.186,00 0,04 

2. Родитељ. динар-зимовање 685.566,00 0,00 0,00 

3. Родитељ. динар-излет 0,00 0,00 0,00 

4. Родитељ. динар-осиг.деце 85.000,00 91.400,00 0,07 

2-4 Родитељски динар 770.566,00 91.400,00 0,07 

5. Приход од накнаде штете 117.295,00 149.800,00 0,11 

6. Приход од тендер. докуме 4.200,00 2.800,00 0,01 

7. Остали приходи 98.730,00 42.374,00 0,03 

5-7 Мешовити и неодређени 

приходи 

220.225,00 194.974,00 0,14 

8. Мемор.ставке-расходи за 

боловање и породиљско 

320.404,07 481.236,34 0,37 

9. Мемор.ставке-рефакција 0,00 186.449,00 0,14 

8-9 Мемор. ставке за реф. 

расхода 

320.404,07 

 

667.685,34 

 

0,51 

10. Приходи буџета за плате 62.229.000,00 67.617.567,27 51,24 

11. Приход буџета за ПИО 7.503.179,32 8.143.383,49 6,17 

12. Приход буџета за здрав.  3.186.562,38 3.507.047,09 2,66 

13. Приход буџета незапослен 459.258,30 502.003,05 0,38 

14 

 

Приход буџета -отпремни 0,00 132.405,71 0,10 

15 Накнада трошкова за 

запослене- превоз готовин 

933.131,91 1.160.999,90 0,88 

16 Приходи буџета-јубиларне 

награде 

418.757,86 

 

1.015.812,67 0,77 

17 Приходи буџета-платни 

промет 

374.198,52 226.339,36 0,17 

18 Приходи буџета-енергетске 

услуге 

8.045.092,77 5.714.635,29 4,33 
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19 Приходи буџета-комуналне 

услуге 

1.057.894,67 720.476,15 0,55 

20 Приходи буџета-услуге 

комуникација 

226.449,62 219.729,37 0,17 

21 Приходи буџета-осигурање  406.344,40 403.268,27 0,30 

22 Приходи буџета- службена 

путовања 

107.663,00 149.077,54 0,11 

23 Приходи буџета-превоз деце  9.600,00 40.00000 0,03 

24 Приходи буџета-компјутерске 

услуге 

201.861,68 253.903,11 0,19 

25 Приход буџета - стручно 

усавршавање 

327.072,76 294.225,59 0,22 

26 Приходи буџета-услуге 

информисања 

58.832,00 81.709,00 0,06 

27 Приходи буџета-стручне 

услуге 

101.921,52 1.008.018,84 0,76 

28 Приходи буџета-реперез. 35.422,40 48.955,35 0,04 

29 Приходи буџета-опште услуге 134.792,40 124.854,40 0,09 

30 Приходи буџета-медицинске 

услуге 

279.992,00 244.628,00 0,18 

31 Приходи буџета-специј. услуге 

(санитарна) 

394.390,00 262.370,00 0,20 

32 Приход буџета - текуће 

поправке и одрж. зграда 

1.944.530,74 3.148.487,40 2,39 

33 Приход буџета - текуће 

поправке и одрж. опреме 

594.560,67 397.067,89 0,30 

34 Приходи буџета-

административни материј. 

363.120,54 313.571,79 0,24 

35 Приходи буџета-стручна 

литература  

180.970,02 173.308,01 0,13 

36 Приходи буџета-материјал за 

саобраћај-бензин 

270.000,00 300.000,00 0,23 

37 Приходи буџета-материјал за 

образ. (дидактика) 

465.578,77 213.769,21 0,16 

38 Приходи буџета-медицински 

материјал 

17.638,91 13.020,80 0,01 

39 Приходи буџета-матер.за 

одржа..хигиј. и намитнице 

11.313.670,23 9.816.450,47 7,44 

40 Приходи буџета-матер. за 

посебне намене 

145.051,58 273.823,69 0,21 

41 Приход буџета -машине и 

опрема 

649.940,50 2.288.872,28 1,74 

42 Приходи буџета- доставно 

возило 

372.000,00 0,00 0,00 

43 Приходи буџета-ограда 

дворишта Бамби 

1.201.548,00 0,00 0,00 
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44 Приходи буџета за разлику 

зарада 

6.300.875,15 6.593.999,15 5,00 

45 Приходи буџета-регистрације 

аутомобила 

38.141,00 52.724,00 0,04 

46 Приходи буџета -таксе 53.269,17 26.515,00 0,02 

47 Приходи буџета – уређење 

дворишта Бамби 

0,00 8.424.321,00 6,39 

10-47 Приходи буџета општине 83.602.660,66 123.907.340,14 93,90 

21. Приходи буџета Републике 6.269.643,00 7.035.540,00 5,33 

 СВЕГА ПРИХОДИ 114.815.110,73 114.815.110,73 100 

 

Образложење табеле бр I 

 

 

Приходи из буџета општине ( извор 01) 

 

У структури остварених прихода највеће учешће имају приходи из буџета 

општине  у укупном износу од 123.907.340,14 динара или  93.90% укупних 

прихода и наменски су пренети за расходе за запослене и трошкове пословања у 

складу са финансијским планом прихода и расхода установе. 

У 2017. години дошло је до промене у евидентирању прихода по основу 

учешћа родитеља у цени боравка деце у предшколским установама, а у циљу 

пооштравања контроле  трошења ових средстава. Укинут је подрачун за 

сопствена средства предшколских установа и ова средства усмерена су у буџет  

Општине.  

Укидањем подрачуна сопствених средстава финансирање боравка деце у 

втрићу сада се у целости требује из буџета Општине. Са друге стране 

предшколска установа обезбеђује податке о наплати средстава од родитеља. По 

испостављеним рачунима родитељима и даље се евидентирају потраживања од 

истих као и наплата тих потраживања преко евиденционих подрачуна. Приходе 

по основу наплаћене цене за боравак деце установа више не евидентира будући да 

је то приход буџета Општине. 

На основу члана 50. Став 2. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Сл.гл.РС“ 18/010), члана 1. Правилника о мерама за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања, Скупштина општине Пожега 

донела је решење којим је утврђена економска цена у предшколској установи у 

висини од 22.850,31 динар месечно по детету.Учешће појединачног корисника 

услуга у економској цени по детету износи 20% , односно за целодневни облик 

рада од 12 часова у износу 4.570,00 динара месечно по детету у јаслицама и 

вртићу, а 3.650,00   динара у целодневном ППП-у. 
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Укупно задужење корисника у 2017. години износи 27.061.798 динара, од 

чега је наплаћено 25.680.068 динара, тако да потраживања од родитеља на крају 

2017.године износе 1.893.730 динара. 

 По одлуци Скупштине општине за треће и свако наредно дете у породици 

боравак у Установи је бесплатан. У 2017. години просечан број поменуте деце је 

био 108. У складу са Правилником о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у Предшколским установама („Сл гласник 

РС“бр 146/2014) за дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног 

износа. 

 

Број уписане деце за школску 2016/17. годину  је 709 од тога 12 деце у 

полудневном боравку (бесплатно), а за школску 2017/18. годину број је повећан и 

у овом тренутку је 750.  

 У току године, а Одлуком Савета родитеља  реализовано је зимовање на 

Златибору, у одмаралишту „Голија“ за  274-оро деце. Излет је реализован у 

Београд,  Јагодину и Врњачку Бању за 440 деце.  

 

Приходи из буџета Републике (извор 07) 

 

Приходи остварени по овом основу износе 6.269.643,00 дин. а односе се на 

финансирање припремног предшколског програма у години пред полазак у 

школу. У укупним приходима средства Републике учествују са  5,33%. 

Један део ових средстава утрошен је за исплату бруто зараде  запослених по овом 

основу, затим за исплату превоза радника за реализацију ППП, а други део за 

трошкове ( електричну енергију, лож уље, услуге комуникације, стручно 

усавршавање, санитарну обраду, дидактику,  материјал за одржавање хигијене, 

радну униформу...). 

 

Остали приходи 

 

У ове приходе спадају:, меморандумске ставке за рефундацију породиљког 

одсуства и одсуства по основу боловања преко 30 даана, приходи по основу 

рефакције за гасно уље, накнаде штете од осугуравајућег друштва, приход од 

тендерске документације, приход од осигурања деце и приход од корисника 

услуга до гашења подрачуна. 
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2.2 Преглед расхода у 2017.години 
 

Укупни расходи и издаци у 2017. години износе    131.429.995,84 динара 

 Расходи  за запослене 

 

 411-плате, додаци и накнаде запослених    70.411.881,07 

 412-социјални доприноси на терет послодавца  12.603.728,74 

 413-накнаде у натури             76.655,00 

 414-социјална давања            166.342,19 

 415-накнаде за запослене        1.540.737,36 

 416-награде запосленима        1.015.812,67 

Укупно         85.815.157,03 

 Коришћење услуга и роба 

 

 421-стални трошкови         9.861.903,58 

 422-трошкови путовања           294.797,00 

 423-услуге по уговору         1.989.481,05 

 424-специјализоване услуге           698.464,00 

 425-текуће поправке и одржавање       3.657.877,55 

 426-материјал        11.591.394,20 

 465-остале дотације по закону       6.593.999,15 

 482-порези и таксе              79.239,00 

Укупно          34.767.155,53 

 Издаци за нефинансијску имовину  

 

 511-зграде и грађевински објекти       8.424.321,00 

 512-машине и опрема         2.423.362,28 

Укупно          10.847.683,28 
 

У табели бр II приказан је преглед расхода, а у оквиру тога:   

` 

Табела 1: Расходи за запослене (стр. 10и 11)      

Табела 2: Коришћење услуга и роба (стр.13,14 и 15) 

Табела 3: Издаци за нефинансијску имовину (стр.18) 
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ПРЕГЛЕД РАСХОДА 
 

Табела број II             

Табела 1:                           Расходи за запослене 
Редни 

број 

Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

% учешћа 

у 

расходима 

1. Плате по основу цене 

рада-буџет општине 

62.229.000,00 67.617.566,95 51,45 

2. Плате по основу цене 

рада-сопствени 

2.626.474,19 0 0,00 

3. Плате по основу цене 

рада-Република 

1.656.048,60 2.794.314,12 2,13 

4. Плате по основу 

привр.поврем.послова  

454.848,43 0 0,00 

1-4 Плате, додаци и накнаде 

запослених 

66.966.371,22 70.411.881,07 53,58 

5. Допринос за ПИО-буџет 

општине 

7.503.179,32 8.143.382,81 6,20 

6. Допрунос за ПИО-

сопствени 

344.639,71 0 0,00 

7. Допринос за ПИО- 

Република 

132.309,50 306.044,20 0,24 

5-7 Допринос за ПИО 7.980.128,53 8.449.427,01 6,44 

8. Допринос за здрав. 

осигурање-буџет општине  

3.186.562,38 3.507.047,09 2,67 

9. Допринос за  

здрав.осигурање- сопствен  

179.780,97 0 0,00 

10. Допринос за 

здрав.осигурање-Републик 

57836,92 119.165,53 0,09 

8-10 Допринос за здравствено 

осигурање 

3.424.180,27 3.626.212,62 0,76 

11. Допринос за 

незапосленост-буџет општ 

459.258,30 502.003,05 0,39 

12. Допринос за 

незапосленост-сопствени 

27.568,00 0 0,00 

13. Допринос  за 

незапосленост-Република 

11.020,97 26.086,06 0,02 

11-13 Допринос за 

незапосленост 

497.847,27 528.089,11 0,41 

14. Трошков.превоза -маркице 69.830,00 76.655,00 0,06 

14 Накнаде у натури 69.830,00 76.655,00 0,06 

15. Породиљско боловање 226.948,09 0 0,00 

16. Боловање преко 30 дана 96.560,47 33.936,48 0,03 
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14-16 Накн. на терет фондова 323.508,56 33.936,48 0.03 

17. Отпремнине за одлазак у 

пензију-буџет општине 

0,00 132.405,81 0,10 

18. Помоћ у случају смрти 

члана породице 

63.200,00 0 0,00 

17-18 Отпремнине и помоћи 63.200,00 132.405,38 0,10 

19. Трошкови превоза радника 

буџет  

933.131,91 1.160.999,90 0,89 

20. Трошкови превоза 

радника-Република 

604.179,04 379.737,46 0,29 

19-20 Накнаде трошкова за 

запослене 

1.537.310,95 1.540.737,36 1,18 

21. Јубиларне награде 418.757,86 1.015.812,67 0,78 

21-22 Награде и остали 

расходи 

418.757,86 1.015.812,67 0,78 

 Укупно расходи за 

запослене 

81.281.134,66 85.815.157,03 65,30 

 

    Образложење табеле 1- расходи за запослене 

 

 

Економска класификација   411                                                                               

 плате и додаци запослених                                                                            

Највеће учешће у укупним расходима имају расходи за запослене дати у табели 

број 1 у износу од 85.815.157,03 динара или 65,30% укупних расхода. Највеће 

учешће у расходима за запослене имају расходи за бруто плате и то у износу од 

70.411.881,07 динара или  53.57% укупних расхода , доприноси на терет 

послодавца у износу од 12.603.728,74 или 9,59%.  Просечно исплаћена бруто 

зарада  за 2017.годину износи  50.915 динара, а просечно исплаћена нето зарада 

износи  36.846 динара. Исплаћено је 12 плата за период јануар-децембар 2016. 

 

 

 

Економска класификација 412 

социјални доприноси на терет послодавца 

 

Према одредбама члана 51. Закона о доприносима за обавезно социјално 

осигурање  обвезник обрачунавања и плаћања доприноса на основицу за 

запослена лица је послодавац. У складу са Законом доприноси су обрачунати и 

уплаћени истовремено са исплатом плате, по прописима који су важили у 

моменту исплате. По том основу уплаћено је укупно 12.603.728,74 динара. 

 



12 

 

 

Економска класификација 413  

накнаде у натури 

 

За превоз запослених који имају редовну аутобуску линију и  користе 

маркице – месечне карте за долазак и и одлазак са посла, у 2017.години је 

исплаћено 69.830 динара. 

 

 

Економска класификација 414  

социјална давања запосленима 

 

Социјална давања запосленима садржи синтеричка конта на којима се 

књиже исплате накнада за време осуствовања са посла на терет фондова, 

отпремнине и помоћи. За ове намене у 2017. години  је исплаћено 166.342,19 дин. 

на име накнада за боловање преко 30 дана и на име отпремнине за одлазак у 

пензију за једног запосленог.   

 

 

  Економска класификација 415  

  накнаде трошкова за запослене 

 

Запосленим радницима који нису у могућности да користе месечне карте за 

превоз исплаћени су путни трошкови у висини цене карте. Износ од 1.160.999,90 

динара исплаћен је из буџета општине, а износ од  379.737,46  динара од средстава 

буџета Републике  које он одваја за реализацију ППП-а. Овај износ се односи на  

30 радника који су  користили услуге превоза. 

 

 

   

 

Економска класификација 416  

   награде запосленима 

 

На овој економској класификацији извршен је расход у износу од 

1.015.812,67 динара по основу јубиларних награда или 0,77% укупних расхода. 

У 2017.години  исплаћене су јубиларне награде запосленима који су то право 

остварили за 10, 20, 30 и 35 година радног стажа. Јубиларну награду је примило 

укупно 15 радника, 2 за 10 година, 3 за 20 година, 9 радника за 30 година и 1 

радник за 35 година радног стажа. 
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   Коришћење услуга и роба 
Табела 2 

Редни 

број 

Врста расхода Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

 

1. Трошкови платног промета 374.198,52 270.728,03 0,21 

1 Трошкови платног 

промета 

374.198,52 270.728,03 0,21 

2. Услуге за електричну 

енергију 

7.212.007,09 6.510.772,11 4,96 

3. Лож уље 833.085,68 1.280.069,77 0,98 

2-3 Енергетске услуге 8.045.092,77 7.790.841,88 5,94 

4. Услуге водовода и 

канализације 

1.042.236,30 1.020.475,92 0,78 

5. Услуге одржавања дворишта 15.658,37 0 0,00 

4-5 Комуналне услуге 1.057.894,67 1.020.475,92 0,78 

6.  Телефон,телекс,телефакс 213.168,02 280.907,37 0,22 

7. Трошкови ПТТ услуга 13.281,60 14.282,11 0,01 

6-7 Услуге комуникације 226.449,62 285.189,48 0,23 

8. Трошкови премије 

осигурања имовине 

315954,40 330.593,27 0,26 

9. Трошкови премије 

осигурања запослених 

90.480,00 72.675,00 0,06 

10. Осигурање деце 85.000,00 91.400,00 0,07 

8-10. Трошкови осигурања 491.434,40 494.668,27 0,39 

11. Трошкови дневница и 

смештаја на сл.путу 

102.300,00 205.372,00 0,16 

12. Трошкови превоза за 

службена путовања 

5.363,00 49.425,00 0,04 

11-12 Трошкови служб.путовања 107.663,00 254.797,00 1,20 

13. Трошкови превоза ученика 

(предшколаца) 

9.600,00 40.000,00 

 

0,03 

13. Трошкови путовања 

ученика 

9.600,00 40.000,00 0,03 

14. Одрж. и израда софтвера 170.419,68 241.903,11 0,19 

15. Одржавање рачунара 31.442,00 12.000,00 0,01 

13-15 Компјутерске услуге 201.861,68 253.903,11 0, 20 

16. Услуге усавршавања 

запослених-буџет 

317.572,76 256.120,97 0,20 

 

17. Услуге усавршавања 

запослених-Република 

43.400,00 176.214,76 0,15 

18. Котизација за семинаре 9.500,00 38.104,62 0,03 
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15-18 Услуге образовања и 

усаврш. запослених 

370.472,76 470.440,35 0,38 

19. Штампање часописа 40.002,00 55.944,00 0,05 

20. Објављивање огласа 18.830,00 25.765,00 0,02 

19-20 Услуге информисања 58.832,00 81.709,00 0,07 

21 Стручне услуге  101.921,52 83.000,00 0,06 

22 Плата за прив.поврем.посл. 0 925.018,84 0,71 

21-22 Стручне услуге 101.921,52 1.008.018,84 0,77 

23 Угоститељске услуге 0 1.600,00 0,001 

24 Угоститељске услуге 0 1.600,00 0,001 

22. Репрезентација 20.218,00 38.480,35 0,03 

23. Поклони 15.204,40 10.475,00 0,01 

22-23 Репрезентација 35.422,40 48.955,35 0,04 

24. Трош.род.динара-зимовање 704.890,65 0 0,00 

24-25 Остале опште услуге 704.890,65 0 0,00 

26. Услуге сервисирања лифта 18.544,40 15.462,00 0,01 

27. Услуге безбедност и здравље 

на раду 

105.948,00 103.892,40 0,08 

28. Остале услуге-хасап 10.300,00 5.500,00 0,004 

26-28 Остале услуге 134.792,40 124.854,40 0,10 

29. Услуге узорков. намерница  158.188,00 162.404,00 0,12 

30. Дезинф,дезинсекција и 

дератизација 

121804,00 124.780,00 0,10 

31. Санитарна обрада радника 394.390,00 411.280,00 0,32 

29-31 Медицинске услуге 674.382,00 698.464,00 0,54 

32. Текуће поправке и 

одрж.зграда - буџет 

1.499.999,40 3.148.487,40 

 

2,40 

33. Текуће поправке и 

одрж.зграда-сопств. 

444.531,34 0 0,00 

 Текуће поправке и 

одрж.зграда-накнада штете 

 1.635,00 0,001 

32-33 Текуће поправке о 

одржавање зграда 

1.944.530,74 3.150.122,40 2,40 

34. Текуће поправке и 

одрж.опреме-буџет 

594.560,67 397.076,89 0,30 

 Текуће поправке и 

одрж.опреме-накнада штете 

/ 110.687,26 0,09 

34 Текуће поправке и 

одржавање опреме 

594.560,67 507.755,15 0,39 

35. Канцеларијски материјал 148.046,14 114.459,79 0,09 

36. Расходи за радну униформу 

и кломпе 

180.644.40 238.728,00 0,19 

37. Цвеће и зеленило 34.430,00 36.895,00 0,03 

35-37 Административни 

материјал 

363.120,54 390.082,79 0,31 
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38. Стручна литература 140.230,02 138.028,01 0,11 

39. Материјал за образовање-

дидактика 

465.578,77 343.131,64 0,26 

40. Радне књиге 40.740,00 35.280,00 0,03 

38-40 Материјал за образовање 646.548,79 516.439,65 0,40 

41. Бензин 270.000,00 300.000,00 0,23 

41 Материјал за саобраћај 270.000,00 300.000,00 0,23 

42. Медицински материјал 17.638,91 13.020,80 0,01 

43. Остали потрошни материјал 145.051,58 273.823,69 0,21 

42-43 Остали материјал 162.690,49 286.844,49 0,22 

44. Матер. за одржав.и  хигијену 1.099.454,02 1.316.135,88 1,01 

45. Намирнице за припр. хране 10.214.216,21 8.781.891,39 6,67 

44-46 Материјал за 

одрж.хигијене и намирнице 

11.313.670,23    10.098.027,27 7,68 

47. Oстале текуће дотације и 

трансфери 

6.300.875,15 6.593.999.15 5,01 

47 Oстале текуће дотације и 

трансфери 

6.300.875,15 6.593.999.15 5,01 

48. Регистрација возила 38.141,00 52.724,00 0,04 

49. Таксе 53.269,17 26.515,00 0,02 

48-49 Остали порези 91.410,17 79.239,00 0,06 

 УКУПНО  КОРИШЋЕЊЕ 

УСЛУГА И РОБА 

34.320.773,17 34.767.155,53 26,45 

 

 

Образложење табеле бр.2-коришћење услуга и роба 

 

 

Укупни трошкови у оквиру категорије  коришћење услуга и роба  

дати у табели број 2 износе 34.767.155,53 динара односно 26,45 % укупних 

трошкова као што је  и приказано у табели. 
 

         Структуру трошкова (према висини) чине:  

 

1. намирнице за припремање хране  

2. остале дотације и трансфери (повраћај 10% у буџет Републике Србије) 

3. трошкови електричне енергије 

4. текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

5. материјал за одржавање хигијене 

6. лож уље 

7. комуналне услуге 

8. стручне услуге ( надзорни орган, накнада по основу уговора) 
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9. медицинске услуге (санитарна обрада радика, узорковање намирница,           

дезинфекција, дезинсекција и дератизација)  

 10. материјал за образовање (дидактика, стручна литература и радне књиге) 

 11. текуће поправке и одржавање опреме (опрема и машине у кухињама,    

   вешерају, чишћење клима уређаја...) 

 12. трошкови осигурања (осигурање имовине и запослених) 

 13. услуге образовања и усавршавања (котизација за семинаре, трошкови 

 смештаја и исхране на службеном путу) 

 14. административни материјал (радна униформа, канцеларијски материјал) 

 15. материјал за саобраћај (бензин) 

 16. трошкови платног промета 

17. компјутерске услуге (одржавање софтвера и рачунара) 

18. услуге комуникација (трошкови телефонских услуга за 5претплатничких 

бројева, интернет и основна претплата за умрежене мобилне телефоне за 90 

радника у износу од 48 динара по раднику, на месечном нивоу) 

19. трошкови службених путовања (трошкови дневница и превоза на    

службеном  путу) 

 20. остале услуге (безбедност и здравље на раду, одржавање лифта) 

21. потрошни материјал  (постељина, медицински материјал, каблови, 

сервисирање кетриџа, производи од пластике, земља за цвеће, шрафови, 

ексери...) 

  

 

1. Највећи трошак из табеле 2 односи се на намирнице за припремање                    

хране и износи 8.781.891,39  динара или 6,67 %.  

Набавка намирница врши се по прописаном поступку јавне набавке за 

набавке велике вредности. У конкретном случају набавка је вршена у 

отвореном  поступку по партијама, који  обезбеђује поштовање основних 

начела ЗЈН-а. Јавни позив за прикупљање понуда објављује се у 

„Службеном гласнику РС“. На бази прикупљених понуда у оквиру партија 

извршен је избор најповољнијих понуђача и то:  

 a. Месо и месне прерађевине - „Сувобор кооп“  Чачак 

 б. Пилеће месо - „Сувобор кооп“  Чачак 

 в. Млеко, млечни производи и сир - млекара „Моравица  Ариље 

 г. Јаја -  „Ила промет“  Чачак 

 д. Намирнице широке  потрошње - „Ила промет“  Чачак 

 ђ. Хлеб, пецива и коре - „Сретен Гудурић“ Ужице 

 е. Свеже воће и поврће - „Ила промет“  Чачак 

 ж. Залеђено поврће и риба - „Еуро гранд“ Ужице 

 з. Мед - „Ила промет“  Чачак 
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2. Остале дотације и трансфери у 2017.години износе 6.593.999,15 динара  

или 5,01 % укупних расхода.   

 

3. Трошкови електричне енергије у 2017.години износе 6.510.772,11 

дин.или 4,96 % укупних трошкова, а односе се  на трошкове грејања у 

објектима „Пчелица“ и „Лептирић“, трошкове припреме хране за сва три 

објекта и остале текуће потребе. 

 

4. За текуће поправке и одржавање зграда у 2017.години из буџета 

локалне самоуправе издвојено је 3.150.122,40 динара или 2,40 % уклупних 

расхода . Средства се највећим делом односе на текуће поправке и 

одржавање објекта Бамби и то: набавку материјала и  услуга за  замену 

подних плочица у ходницима објекта , набавку материјала и услуге кречења 

објекта (унутрашње и споњашње) и унутрашње кречење објекта Лептирић, 

набавку материјала и услуге завршних радова након замене спољне 

столарије, замену врата на радним собама и ходницима, уградњу 

венецијанера на прозорима, радови на сређивању и уградњи унутрашњих 

телефонских и рачунарских инсталација. 

 У оквиру ове позиције издвојена су и средства за набавку материјала за 

електро, водоводне и канализационе инсталације за потребе сва три објекта. 

 

 5. Материјал за одржавање хигијене набављен је током 2017.год. у 

вредности  од 1.316.135,88 динара или 1,01%, а након спроведеног  

поступка  набавке мале вредности где су изабрани најповољнији понуђачи:  

 1.Средства за одржавање хигијене – МГ Нови Сад 

 2.Средства за дезинфекцију – Мидра еко Земун 

 3.Прибор за одржавање опште хигијене – МГ Нови Сад 

4.Прибор за одржавање личне хигијене (убруси и тоалет папир) – МГ Нови 

Сад 

  5.Средства за машинско прање посуђа – МГ Нови Сад 

 

6. Трошкови за набавку лож уља у 2017.години износе  1.280.069,77 динара 

или 0,98% укупних трошкова. Лож уље се користи за потребе грејања 

објекта „Бамби“, а набављено је  након спроведеног поступка набавке мале 

вредности од НИС Југопетрол-а. 
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7. Комуналне услуге у 2017.год.плаћене су у износу од 1.020.475,92динара   

или 0,78 % укупних трошкова и односе се на период децембар 2016.– 

новембар 2017.године. Комуналне услуге су плаћене према фактурама 

испостављених од стране Јавно комуналног предузећа.  

 

8. За стручне услуге у 2017.години издвојено је 1.008.018,84 динара или 0,77 

% укупних услуга, а односе се на исплату зараде по основу уговора о 

првремено повременим  пословима, као и на услуге за надзорни орган над  

текућим поправкама и радовима. 

 

9. Медицинске услуге се односе на санитарне прегледе радника, 

узорковање намирница и анализу брисева радних површина, посуђа и руку, 

као и на услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције. За ове намене у 

2017. години  утрошено је 698.464,00  динара или 0,54% укупних трошкова. 

Санитарна обрада је у складу са законом извршена два пута годишње, 

узорковање намерница и брисева месечно у све три кухиње објеката, а ДДД 

два пута током године. 

 

10.Трошкови материјала за образовање износе 516.439,65 динара или      

0,40% укупних трошкова. Односе се на набавку дидактике, играчака, књига, 

стручне литературе и радних књига. 

 

11.У оквиру позиције текуће поправке и одржавање опреме евидентирани 

су трошкови у износу од 507.755,15  динара или 0,39% од укупних 

трошкова а односе се на: 

 уградњу и чишћење клима уређаја  

 поправке уређаја у кухињама и вешерају 

 одржавање и сервисирање три аутомобила  

 сервисирање и одржавање фотокопир апарата и сл. 
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Табела број 3                  Издаци за нефинансијску имовину 

Редн

и 

број 

Врста издатка Остварено 

2016 

Остварено 

2017 

% учешћа 

у 

расходима 

1. Капитално одрж.објеката 1.201.548,000 

 

8.424.321,00 6,41 

2. Намештај 499.584,00 284.772,00 0,22 

3. Опрема за домаћинство 495.622,50 469.165,00 0,35 

4. Опрема за образовање 389.230,00 225.610,00 0,17 

5. Рачунарска опрема 132.074,00 49.490,00 0,04 

6. Опрема за саобраћај-

косачица 

372.000,00 466.980,00 0,35 

7. Електронска опрема 476.469,60 927.345,28 0,71 

1-7 УКУПНО 

 

3.566.528,10 10.847.683,28 8,25 

  

              

 Укупни текући расходи + 

издаци за нефинансијску 

имовину 

113.893.941,92 131.448.407,24 100 

 

 

Образложење табеле бр. 3-издаци за нефинансијску имовину  
  

 

 Издаци за нефинансијску имовину приказани у табели број 3 извештаја 

износе  10.847.683,28 динара или 8,25% укупних трошкова. У ову 

категорију сврстана су сва улагања која се односе на издатке за 

нефинансијску имовину а у оквиру тога : капитално одржавање објеката, 

набавку намештаја, опреме за домаћинсто, опреме за образовање, 

рачунарске опреме, електронске опреме, опреме за саобраћај . 

У  табели број 3 под редним бројем 1 приказана је вредност капиталног 

одржавања објеката а односи се на уређење дворишта објекта „Бамби“. 

 

У истој табели под редним бројем 2 приказана је вредност набављеног 

намештаја и то за  17 катедри и 30 дечијих столица. 

 

Под редним бројем 3 приказана је вредност набављене опреме за 

домаћинство и угоститељство, а у оквиру тога је набављено: 2 клима уређаја, 1 

усисивач,1 пећ на чврсто гориво, уљани радијатор, бојлер, месилица за тесто, 

машина за млевење меса, пањ за месо, професионална туш батерија за кухињу. 
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Под редним бројем 4 приказана је вредност опреме за образовање, а 

током 2017.године у ове сврхе је набављено: 5 мини линија и 5 клима 

уређаја за климатизовање радних соба. 

 

У оквиру издатака за нефинансијску имовину а под рачинарском 

опремом (редни број 5 табеле) евидентирана је набавка  кућиште 

компјутера и  2 штампача.  

 

Под опремом за саобраћај набављена је траторска косачице за 

потребе кошења дворишта сва три објекта. 

 

Електонска опрема под редним бр.7 табеле односи на трошкове 

опреме и уградње  видео надзора у објектима  „Бамби “и „Пчелица“. 

  

Табела III  финансијски резултат 
 

 

Финансијски резултат Износ 

Укупни приходи и примања 131.954.125,48 

Укупни расходи и издаци 131.429.995,84 

Резултат –суфицит 524.129,64 

 

  

Након евидентирања  свих пословних промена које су настале током   

2017.године, поштујући готовински принцип књижења у складу са контим 

оквиром за буџетске кориснике,  исказан је позитиван резултат пословања,  

односно суфицит у износу од 524.129,64 динара. 

Напомињемо да је у нашој Установи током 2017.године боравило месечно 

преко 100 деце која су треће  или четврто дете из породице, на терет Установе. И 

поред тога радује нас  да у нашој општини буде што више малишана и то што се у 

вртићу тражи место више. То најбоље говори о томе да Установа, пре свега, 

послује у интересу деце и са истим циљем пословаћемо и у времену испред нас. 

 

 
Извештај саставила       

 Шеф рачуноводства          Директор 

 Ружица Марковић     мр Снежана Шљивић 

 _______________      _________________ 
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JP Razvojna agencija Požega, Trg Slob

 ОПШТЕ АКТИВНОСТИ       Одлуку о изменама и допуПожега 01 број 011-22/16 од ЈП ,,Развојна агенција“ Пожциљева сходно економском рпослови између осталих- Орспособности у оквиру еконопосебних одлука које се повер ОСТАЛО        Јавно предузеће ,,Развојнастраних и домаћих привреднинаше Општине. Започет је пнаше Општине.      Презентација започетих прСрбије- Министарство пољграђевинарства и инфрастелекомуникација, Канцелари,,Србијаводе“.        Планиране капиталне инвеЗакону о планирању и изградњусловима ресорних Министарследећи пројекти: - извориште, водотокови II реРЕАЛИЗАЦИЈУ ОВИХ ПРО2018. ГОДИНЕ.  Извршена јегодине.   

 

 Slobode br. 3, 31210 Požega, MB: 20937955, PIB: 108136895,

СТИ и допунама о оснивању Јавног предузећа ,,Разв6 од 13.10.2016. године СО Пожега, члан 3. стПожега се оснива између осталог и радиком развоју. Поменутом Одлуком су одређенОрганизовање и осталих пројеката сходнекономско- привредног развоја Општине и поверавају од стране надлежног органа Општизвојна агенција“ Пожега је у поступку довођевредних субјеката, презентујући им привреднет је процес повезивања са садашњим привртих пројеката ресорним министарствима Владпољопривреде, Министарство привреде, нфраструктуре, Министарство трговине, еларија за управљање јавним улагањима, Јаве инвестиције, које су кроз обједињену процедзградњи и осталим позитивним законским пропистарстава у октобру 2017. одине, начелно су п II реда, спортско- рекреативни центар парк „Б ПРОЈЕКАТА ОЧЕКУЈЕМО У ДРУГОЈ ПОшена је и пријава на конкурсима у првом тромес

6895, www.rap.co.rs 

 ,,Развојна агенија“ н 3. став 10. гласи: ради- остваривања ређени и поверени сходно пословној ине и спровођења пштине.  овођења неколико редне потенцијале ивредницима из  Владе Републике де, Министарство ине, туризма и а, Јавно предузеће роцедуру, сходно м прописима и но су прихваћени арк „Борјак“. ОЈ ПОЛОВИНИ ромесечју 2018. 



JP Razvojna agencija
Požega

Trg slobode 3, Požega

"PROMETEJ"
31230 Arilje, Vojvode Stepe 4/16 

Telefon_______________031/3893-841
Email   _______________miso.bogicevic@gmail.com
PIB       _______________106759952

Broj BP ______________104431/2010
Šifra delatnosti ________7112

160-345380-90 Bancaintesa

Predmet: Izveštaj nadzornog organa za 31. decembar 2017. godine

Na osnovu Vašeg zahteva dostavljam Vam izveštaj o izvedenim radovima na gradilištu 

poslovno stambenog kompleksa u III reonu u Požegi sa presekom izvedenih radova na dan 31.12.2017. 

godine.

anit plus" iz Užica je uveden u posao na izgradnji 

Stambeno poslovne zgrade P + 4 na delovima KP 393/1 i 376/3 KO Požega na lokaciji III reon 
Požega na osnovu ugovora o izgradnji br. 02/2017-

"Razvojna agencija Po

-POZ-8024-CPI-1/2017 od 31.03.2017. godine.

dokumentacija. 

valjanjem posteljice. Izvršeno je i nasipanje tamponom do projektovane kote.

Pošto je p

su potpisali svi prisutni.

u dnevnik od 08.09.2017. godine su uneti 

podaci o ispitivanju nosivosti za tampon), betoniranju mršavog sloja betona, ugradnji horizontalne i 

ture. 

da do 31.12.2017. 

427,90 

m
2

poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju objekta i 506,15 m
2

stambenog prostora koji se nalazi 

na prvom spratu objekta.



zidarskim radovima na etažama na kojima se demontira oplata nakon betoniranja.

I

na iznos od 25.343.082,48 dinara.

Okvirni za sada 

poštuje, 

U Arilju 31.12.2017. godine

Nadzorni organ:
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  Jav  

 (u daljem tekstu: koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2017. godine i 

. 

 

Odgovornost rukovodstva za  

Rukovodstvo 

( , br. 62/2013), kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo 

 

 

Odgovornost revizora 

 

 

pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i 

obelodanjivanjima u 

 

ocenu adekvatnosti 

rukovodstva, kao i ocen   

 

, 
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Nastavak) 

 

  (Nastavak) 

 

 

pitanjima, finansijsku poziciju Jav   na dan 31. 

decembra 2017. godine, kao i rezultate njegovo

 usvojenim  

 

 

Beograd, 27.03. 2018. godine 

       

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





Република Србија 
ОПШТИНА ПОЖЕГА 
Општинска управа  
        -Начелник – 
01 број: 021-__/18 
___.___.2018. године 
           Пожега 
 

 И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

Одлуком о организацији Општинске управе број 11/16, која је донета 

23.12.2016.године, предвиђено је да се рад Општинске управе обавља у девет одељења 

и то : 

1. Одељење за привреду и локални економски развој; 

2. Одељење за буџет и финансије; 

3. Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода; 

4. Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено- комуналне послове и заштиту 

животне средине; 

5. Одељење за друштвене делатности ; 

6. Одељење за општу управу и заједничке послове; 

7. Одељење за инспекцијске послове; 

8. Одељење за правне и скупштинске послове; 

9. Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте; 

10. Извршно одељење. 

Рад одељења Општинске управе у 2017. години садржан је у следећем: 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 Одељење за општу управу и заједничке послове обавља управне и стручне 

послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно 



спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног 

стања, брака, бирачких спискова, послове писарнице и архиве, послове радних односа и 

послови јавних набавки у Општинској управи. 

 У Одељењу се обављају и послови који се односе на физичко обезбеђење 

објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија,  

послове везане за информациону технологију, образовно функционисање службе 

информатике у Општини, доставне послове и пружање угоститељских услуга за 

потребе органа Општине. 

 

СЛУЖБА ПИСАРНИЦЕ 

 

 У оквиру ове службе у 2017. години су обављени послови примања странака, 

давања обавештења, експедиција поште, завођење предмета по класификацији  у 

интерне доставне књиге, као и давање телефонских позива и слање поште преко факса. 

 У картотеку је заведено 7407 предмета, од чега за архиву је планирано 1449 

предмета.  

 У књигу за место уписано је 1164 поднесака. 

 Препоручене поште у књигу препорука уписано је 982 пошиљки. 

 У књигу рачуна  уписано је 2862 рачуна. 

 За енергетски заштићеног купца је примљено поднесака 276. 

 Путем поште је отпремљено 8120 препорука, 1320 обичне поште и 51 

међународне поште.      

 

ПОСЛОВИ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

 Матичарске послове на подручју наше Општине обављају један матичар и два 

заменика матичара. Усвом раду матичари примењују следеће прописе: Закон о 

матичним књигама, Закон о личном имену, Породични закон и подзаконске акте. 

 У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године извршени су следећи послови: 

 

  основни упис у матичну књигу рођених.............................................69 

  основни упис у матичну књигу венчаних.........................................126 

  основни упис у матичну књигу умрлих.............................................491 

  издатих извода из матичне књиге рођених .....................................2453 

  издатих извода из матичне књиге венчаних .....................................858 

  издатих извода из матичне књиге умрлих .......................................1586 

  издатих уверења о држављанству ......................................................738 

  издатих интернационалних извода ....................................................125 

 састављено смртовница.......................................................................... /// 

 проведено пресуда о разводу брака ......................................................47 

  месечни статистички извештаји............................................................12 

  састављено записника о враћању на девојачко презиме.......................5 

  проведено решења о промени личног имена .........................................5 

  проведено чињеница о венчању и смрти ..........................................2015 

  издатих уверења о слободном брачном стању ......................................15 

  потврде за режијску карту .........................................................................6 

  проведено промена за СУП..................................................................2320 

  списи разно .............................................................................................104 

   отпуст из држављанства ...........................................................................2 

   издатих уверења из матичне књиге рођених и књиге држављана......33 



  оверене потврде о животу .......................................................................35 

  унето МКР, МКВ, МКД, И МКУ у компјутер укупно ...................34000 

  предато преписа у МКР,МКВ, МКУ, у СУП за 2017. год. .....................0 

                      на захтев послатих и издатих извода МКР,МКВ И МКУ………….6566 

  решење о промени презимена ..................................................................9 

  решења о промени имена...........................................................................0 

  решења о накнадном упису у МКР ..........................................................0 

  решења о накнадном упису у МКУ...........................................................7 

  разне исправке у МКР,МКВ и МКУ..........................................................5 

  решења о поништењу уписа у МКР...........................................................1 

  одбијен захтев за исправку о датуму рођења.............................................0 

          изјава о издржавању....................................................................................../ 

 У Одељењу за општу управу и заједничке послове обављани су послови 

из области радних односа за органе општине. У законском року су донета 

решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора за 2017. годину за 

све запослене у Општинској управи. Остала решења о плаћеном и неплаћеном 

одсуству и решења по другим основама из радног односа, донета су у складу са 

нормативним актима Општинске управе општине Пожега, у зависности од 

потреба односно по поднетим захтевима. 

 У 2017. години је четворо запосленим престао радни однос због одласка у 

старосну пензију. 

  

 

 У оквиру послова вођења бирачких спискова проведене су промене и 

донета решења: 

 

-брисања умрлих лица из ЈБС…………………………………………………….660 

- измена личних података........................................................................................174 

- упис по основу пријаве пребивалишта................................................................188 

-упис по основу стицања пунолеттва.................................................................... 289 

- измена адресе .........................................................................................................344    

- брисање по основу одузимања пословне способности ....................................... .2 

- брисање по основу отпуста из држављанства …………………..……………..   .1 

-брисање по основу дуплог уписа………………………………………………..   ..5 

- потврда о изборном праву ……………………………………………………… …0 

- потврда о бирачком праву…………………………………………………………..0 

- уверење о бирачком праву………………………………………………………….0 

-накнадни упис у посебан бирачки списак …………………………………………2 

- уверење о накнадном упису у бирачки списак……………………………………0 

- одјава из бирачког списка……………………………………………………      218 

- захтеви и решења за гласање према боравишту у иностранству………….........20 

- захтеви за накнадни упис и промене у бирачком списку……………………….22 

- одјава и измена места боравишта интерно расељених лица……………………..2 

-захтеви и решења према боравишту у земљи……………………………………...0 

- закључак о исправци техничке грешке…………………………………………….8 

 

У овом Одељењу су се обављали послови који се односе на редовно одржавање, 

чишћење, спремање и загревање радних просторија и пружање угоститељских услуга за 

потребе органа Општине. 



Обављани су послови везани за информациону технологију, организовано 

функционисање службе информатике у Општини. 

 

ПОСЛОВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

У извештајном периоду укупно је спроведено 115 поступака јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује.  

Израђена су 2 плана јавних набавки од којих се један односи на Општинску управу као 

Наручиоца, а други на Тело за централизоване јавне набавке. 

У складу са законском обавезом благовремено су послата четири квартална извештаја 

Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  

 

СПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ 

Наручилац -Општинска управа Пожега 

У току 2017. године спроведено је 35 поступака јавних набавки, од којих 14 поступка 

јавне набавке велике вредности (отворени поступак) од којих је 1 поступак обустављен,  

20 поступака јавне набавке мале вредности (од којих су 2 поступка обустављена) и 1 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда. 

Поступци јавне набавке велике вредности (отворени поступци) који су спроведени 

у 2017. години су:  

 

1. Реконструкција и доградња купалишног базена у Пожеги III фаза; 

2. Поправкa путева (крпљење ударних рупа) на улицама  и локалним путевима на 

територији Општине Пожега; 

3. Грађевински радови на реконструкцији ОШ „Емилија Остојић“ у Пожеги; 

4. Летње одржавање локалних путева и улица на територији Општине Пожега; 

5. Реконструкција локалног пута за Шеварице; 

6. Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Тометино поље, Душковци, 

Тучково, Рупељево и Речице); 

7. Асфалтирање локалних путева у месним заједницама (Мала Јежевица, Горња 

Добриња, Лорет, Бакионица, Пилатовићи, Лопаш, Милићево село, Горобиље); 

8. Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног 

колектора према улици Момчила Тешића (поступак обустављен јер није достављена 

ниједна понуда); 

9. Грађевински радови на изградњи моста на Краваричкој реци и регулација речног 

корита у зони моста; 

10. Асфалтирање локалног пута за Шеварице; 

11. Радови на уређењу некатегорисаних путева и отресишта; 

12. Зимско одржавање локалних путева и улица у Општини Пожега; 

13. Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци – К.О. Доња 

Добриња и регулација водотока у зони моста; 

14. Грађевински радови на реконструкцији моста на Добрињској реци-К.О 

Честобродица и регулација водотока у зони моста. 

 

Поступци јавних набавки мале вредности који су спроведени у 2017. години су: 

  



1. Радови на редовном одржавању инсталација и опреме на јавној расвети у Пожеги и 

набавка материјала за одржавање и замену дотрајалих елемената на јавној расвети; 

2. Канцеларијски материјал; 

3. Одржавање старих и постављање нових знакова вертикалне сигнализације; 

4. Радови на поправци атарских путева на територији општине Пожега; 

5. Гориво за службена возила за потребе Општинске управе Пожега; 

6. Радови на постављању семафора на раскрсници код Дома здравља у Пожеги; 

7. Одржавање хоризонталне сигнализације; 

8. Радови на реконструкцији улица и путева; 

9. Набавка комби возила за потребе Здравстцвеног Центра Ужице – Болнице у 

Пожеги; 

10. Субвенционисање набавке пољопривредне механизације за потребе 

пољопривредника са територије општине Пожега; 

11. Поправка и одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда 

на градским улицама и локалним путевима у општини Пожега; 

12. Набавка противградних ракета; 

13. Завршетак изградње паркинга и тротоара у Железничкој улици; 

14. Извођење радова на изградњи пешачке стазе од  ул. Светосавске  код  кафића  

„Мали принц“ до ул. Вука Караџића  крак трасом  иза  дечијег вртића; 

15. Санација клизишта  „Бадњина“ на делу пута Пожега- Бакионица- Јелен До; 

16. Санација клизишта „Бабићи“ на делу пута Бакионица-Папратиште-Јелен До; 

17. Испитивање плодности и утврђивање присуства опасних материја у 

пољопривредном земљишту на територији општине Пожега; 

18. Конструкција надстрешнице над бином на градском тргу. 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда: 

 

1. Реконструкција окретнице у улици Пожешких ратника и изградња дела кишног 

колектора према улици Момчила Тешића. 

 

У току 2017. године спроведено је 58 поступака набавки на које се закон не примењује. 

 

СПРОВЕДЕНИ ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ  

ТЕЛО ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

У току 2017. године спроведено је 22 поступка јавних набавки, од којих 7 поступка 

јавне набавке велике вредности (отворени поступак),  12 поступака јавне набавке мале 

вредности (од којих су 3 поступка обустављена) и 3 преговарачка поступка без 

објављивања позива за подношење понуда. 

 

Поступци јавне набавке велике вредности (отворени поступци) који су спроведени 

у 2017. години су: 

1. Намирнице и прехрамбени производи за потребе предшколске установе „Олга 

Јовичић Рита" Пожега; 

2. Набавка електричне енергије; 

3. Уређење дворишта у објекту "Бамби" предшколске установе "Олга Јовичић 

Рита" Пожега; 



4. Прехрамбени и пољопривредни производи за потребе Центра за социјални рад – 

Пожега; 

5. Набавка енергената за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега; 

6. Набавка енергената за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега; 

7. Услуга извођења екскурзија; 

Поступци јавних набавки мале вредности који су спроведени у 2017. години су: 

1. Молерско-фарбарски радови на објекту „Бамби“ Предшколске установе „Олга 

Јовичић Рита“ Пожега; 

2. Медицински и санитетски материјал за потребе „Центра за социјални рад – 

Пожега“; 

3. Средства за одржавање хигијене за потребе предшколске установе „Олга 

Јовичић Рита" Пожега; 

4. Набавка рачунарске опреме; 

5. Средства за одржавање хигијене за потребе „Центра за социјални рад – Пожега“; 

6. Средства за дезинфекцију за потребе Предшколске установе „Олга Јовичић 

Рита“ Пожега; 

7. Хобловање и лакирање спортског паркета уз обележавање терена у Спортској 

хали Пожега; 

8. Гасно уље; 

9. Набавка видео опреме за потребе ПУ „Олга Јовичић – Рита“. 

Преговарачки поступци без објављивања позива за подношење понуда: 

1. Хлеб, коре и пецива за потребе Центра за социјални рад – Пожега; 

2. Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Емилија Остојић“ Пожега; 

3. Набавка дрва за огрев за потребе ОШ „Петар Лековић“ Пожега. 

 

                                                                                                   

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

 

                   Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода сходно одредбама члана 

60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 96/17-усклађени дин.износи), као и одредбама Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, бр. 80/02…30/18) у току 2017. 

године вршило је следеће послове: 

- утврђивање пореза на имовину у статици ( за обвезнике физичка лица) 

- пријем пријава ППИ-1 за правна лица – самоопорезивање 

- утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору 

- издавање пореских уверења за јавне приходе које утврђује, наплаћује и 

контролише ово одељење. 

- Израда решења за утврђивање накнаде за закуп јавних површина градског 

грађевинског земљишта на основу уговора које је доставила Развојна агенција 

Пожега 

По наведеним јавним приходима примељено је пореских пријава: 

- пореза на имовину физичких лица ………………………………………..    738 



- пореза на имовину правних лица …………………………………………    204 

- локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору…      21 

- закуп јавних површина градског грађевинског земљишта ………………   248 

 

Појединачно по наведеним јавним приходима у току 2017. године донето је 

решења: 

-имовина физичких лица  ………………………………...............................   15598                    

-локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору…….  126 

 

За издавање пореских уверења примљено је укупно у 2017 години 2595 захтева. 

Сви захтеви су решени позитивно 

За прекњижавање јавних прихода примљено је 129 захтева, а за повраћај више 

или погрешно уплаћених јавних прихода примљено је 21 захтева. Сви су решени  

позитивно. 

          . 

          Захтева за системски репрограм (отпис камате 50 %)  је примљено 394. Сви су 

решени позитивно. 

   

         Укупно нерешених предмета је 53, од тога је 27 везано за терен ( обзиром да 

немамо формирану комисију која у свом саставу има и стручно лице грађевинске 

струке, ови предмети нису решени); 6 предмета су на решавању код  Регионалног 

одељења за другостепени поступак Крагујевац, док је осталих 20 предмета у поступку 

решавања. 

 

 У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године наплаћено је : 

 

- порез на земљиште ………………………………………………      43.340,70 

- порез на имовину од физичких лица ………………………       40.682.832,53 

- порез на имовину од правних лица…………………………    . 30.632.260,98 

- комунална такса за истиц.фирме на посл.простору …………   21.857.104,96 

- наканада за коришћење грађ. земљишта ……………………..     2.490.540,31 

- приход од закупнина за грађ.земљиште ………………………    1.004.055,96 

                                                                                                              _____________ 

                                                                                  Укупно:               96.710.135,44      

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На основу члана 44.Закона о инспекцијском надзору („Сл.Гласник РС“ бр.36/2015) 

инспекција за заштиту животне средине општине Пожега објављује:  

 

 

1.) Број спречених и битно умањених штетних последица(првентивно деловање 

инспекције)  

 

 Инспекција за заштиту живтоне средине је у 2017.години имала 9 превентивних 

инспекцијских надзора који су били везани за превентивно деловање надзираних 



субјеката како не би дошло до загађења ваздуха и проблема са повећаном буком. Ово 

последње се односи на рад угоститељских објеката односно бука која потиче од рада 

музичких урећаја и извоћења ''живе музике''.   

 

2.) Обавештавање јавности и пружање стручне и саветодавне подршке  

 

 У 2017 години путем штампаних и електронских медија вршено је обавештавање 

јавности о поднетим Захтевима о потреби процене утицаја пројекта на животну средину 

као и Захтевима оператера за издавање одговарајућих дозвола за неопасан отпад. 

Извршено је 12 саветодавних посета где су правна лица из различитих области 

пословања упознавана са новим прописима из области ЗЖС,  начину преузимања и 

попуњавања контролних листа, пружани су кроз усмени разговор стручни савети и 

саветодавне подршке како доласком код надзираних субјеката тако и телефонским 

путем.  

 

3.) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом  

 

 У 2017 години је извршен надзор над 35 субјекaта и код 7 је утрврђено да немају 

усклађено пословање са законом. 

 

4.) Број откривених и отклоњених штетних последица (корективно деловање 

инспекције)  

 

 Корективно деловање инспекције вршено је у 5 наврата када је инспекција за 

заштиту животне средине наложила мере које су надзирани субјекти отклонили у 

законски предвиђеном року. 

 

5.) Број утврђених нерегистрованих субјеката  

 

 У 2017 години није било утврђених нерегистрованих субјеката.  

 

6.) Мере које су предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора  

 

 Инспекција за заштиту животне средине је користила идентичне мере у истим 

или сличним случајевима како би се постигла правичност, доследност у примени 

прописа и уједначеност у раду. Ова инспекција је такође давала савете и пружала 

стручну помоћ локалним инспекцијама у својој општини, такође је са истим 

инспекцијама имала добру сарадњу.  

 

 

7.) Остварење плана (број редовних и ванредних инспекцијских контрола)  

 

 У 2017 години урађене су све планиране редовне инспекцијске контроле - (32), 

такође је извршено и 8 ванредних инспекцијских надзора као и 2 ванредна утврђујућа 

надзора покренута по захтеву надзираног субјекта.  Може се констатовати да је 

годишњи план рада испуњен. 

 

8.) Ниво координације инспекција  

 



 Инспекција за заштиту животне средине има веома добру сарадњу са 

комуналном инспекцијом где су заједничким и првентивним деловањем отклоњене 

потенцијалне опасности за здравље људи и живитну средину. Добра је координација са 

грађевинском, санитарном, ветеринарском и тржишном инспекцијом. Такође ова 

инспекција има добру сарадњу и са Републичком инспекцијом за заштиту животне 

средине Златиборског управног округа као и са Полицијском станицом у Пожеги и 

инспекторима оперативцима.  

 

9.) Материјални,технички и кадровски ресурси инспекције  

 

 Инспекција за заштиту животне средине општине Пожега заједно са 

комуналном, грађевинском,  саобраћајном, просветном и инспекцијом путева користи 

једно возило. Пожељно би било да инспекција буде опремљена и адекватном одећом и 

обућом за теренске услове рада. Остали ресурси у смислу канцеларије и рачунарске 

опреме (стони рачунар) су коришћени само од стране инспекције за заштиту животне 

средине, с тим да се канцеларија дели са још троје запослених.  

 

10.) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције  

 

 Странке тј. надзирани субјекти којима је путем записника или посебним 

решењем наложено да отклоне недостатке, су у року извршили своје обавезе те због 

тога инспекција није морала да подноси захтеве прекршајном Суду за покретање 

прекршајних поступака.  

 

11.) Законитост управних аката (број другостепених решења)  

 

 У 2017 години није било жалби на решења инспектора а које би решавало 

министарство заштите животне средине као другостепени орган.  

 

12.) Поступање у решавању притужби на рад инспекције 

 

  У 2017 години на рад инспекције за заштиту животне средине није било 

писаних притужби. 

 

13.) Обуке и друго усавршавање инспекције  

 

 Инспектор за заштиту животне средине је у претходном периоду завршио  курс 

е- обуке коју је организовала Стална конференција градова и општина и добио је 

Сертификат ''Изградња капацитета локалних инспекцијских служби''. Такође је 

успешно обављена електронска обука са полагањем више тестова где је добијен 

Сертификат везан за познавање и примену новог Закона о инспекцијском надзору. 

Инспекција је учествовала и на неколико радних састанака и семинара које је 

организовало наше министарство а све у циљу боље обуке, ефикаснијег рада и сарадње.  

 

14.) Иницијативе за измене и допуне закона и др. прописа  

 

 У 2017 години  инспектор за зашиту животне средине је у електронској форми 

доставио ресорном министарству-сектору инспекције, допис у коме је указано на 

дугогодишњи проблем буке из угоститељских објеката који се не може адекватно 



решити применом постојеће законске регулативе. Дати су одређени предлози и 

сугестије за измену тј, допуну Закона о буци као и Закона о јавном реду и миру.  

 

 

 

15.) Мерама и проверама ажурности података у инфромационом систему  

 

 Инспекртор за заштиту животне средине указује општинском систем 

администратору да редовно ажурира податке на општинском сајту у вези заштите 

животне средине.  

 

16.) Стање у области извршавања поверених послова  

 

 Инспектор за заштиту животне средине општине Пожега врши све поверене 

послове у складу са Законским и подзаконским актима, такође врши и послове које му 

наложи председник општине, начелник општинске управе као и руководилац одељења 

за инспекцијске послове.  

 

17.) Исход поступања правосудних органа  

 

 У 2017 години инспекција за заштиту животне средине није подносила захтеве 

прекршајном Суду за покретање прекршајних поступака. У овој години су  решене у 

корист инспекције две прекршајне пријаве из 2016 године, због непоступања по 

решењу инспектора. 

 

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Грађевинска инспекција Општинске управе Пожега је у предходној години формирала 

4791 предмета, од којих 17 по захтевима странака и 4764 по службеној дужности. 

Паралелно је настављен рад и по старијим предметима, тако да је укупан број предмета 

4971 од којих 4891 по службеној дужности и 80 по захтевима странака. 

Већина предмета се односи на озакоњење објеката и то 4891 предмет од којих је 

решено 4878 док је 13 предмета код другостепеног органа по жалбама на решења, 

У посупку извршења се налази 59 предмета, у једном предмету је спроведен поступак 

принудног извршења док је донето 3 Закључка о дозволи извршења. 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Комунална инспекција је у 2017. години, по захтеву странака, поступила у 59 предмета, 

од којих је 2 пребачено за рад у овој години. 

У раду, ова инспекција је поступала у складу са Законом о инспекцијском надзору 

(Сл.гл.РС“, број 36/2015) и Закону о општем управном поступку („Сл.гл.РС“, број 

30/2010) и вршила примену прописа из Одлукâ над чијим спровођењем врши надзор. 

Поднето је 9 захтева за покретање прекршајног поступка Прекршајном суду у Пожеги 

због прекршаја направљених против прописа из Одлукâ над којим општинска 

комунална инспекција врши надзор. 



У свему другом поступало се по службеној дужности и на захтеве странака упућених 

телефонском путем и усмено и у свему су се спроводили прописи из Одлукâ за чија 

спровођења је надлежна ова инспекција. 

Остварена је добра сарадња са свим институцијама, јавним предузећима и установама, 

све у циљу решавања проблема из комуналних делатности. 

Вршени су ванредни инспекцијски прегледи поштовања радног времена, од стране 

угоститељских објеката у сарадњи са полицијом и то сваки викенд током 2017. године, 

као и други послови од значаја за обављање, унапређење и развој комуналних 

делатности на територији општине Пожега. 

 

ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 

Послови инспекцијског надзора односе се на три средње школе (Гимназија “Свети 

Сава”, Техничка школа и Пољопривредна школа са домом ученика “Љубо Мићић”), две 

основне школе (“Петар Лековић” и “Емилија Остојић”), као и на Предшколску 

установу “Олга Јовичић-Рита”. 

Надзор се углавном односио на контролу рада Установа у погледу придржавања 

Закона, правилника, других прописа и општих аката, права и обавеза ученика, 

родитеља, наставника, стручних сарадника и директора, а у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања(“Сл.гл.РС”бр.72/09,52/11,55/2013), као и у 

складу са Законом о основном образовању (“Сл.гл.РС” број 55/13),Законом о средњој 

школи (“Сл.гл.РС” број 55/13), Закону о предшколском образовању и васпитању 

(“Сл.Гласник РС”,бр.18/10). као и према Закону о инспекцијском надзору (“Сл.Гласник 

РС”,бр. 36/2015). 

Посебно се у 2017.год. контролисала припремљеност Установа за рад, односно у свим 

Установама су обављени такозвани информативни прегледи,  процедура расписивања 

конкурса, администрација Установа, верификација нових образовних профила, 

верификација проширене делатности. 

Наведени послови су се у више наврата обавили у сарадњи са Републичком просветном 

инспекцијом. (приговори странака). 

Одржана су 3 заједничка састанка са свим директорима основних и средњих школа. 

У 2017.год одржан је и састанак просветних инспектора Златиборског округа заједно са 

Републичким просветним инспекторима. 

Укупно у свим Установама остварена су 25 надзора. 

Министарству просвете-одељењу у Ужицу и Министарству просвете у Београду 

прослеђено је 4 извештаја. 

Сачињено је 23 записника о контроли свих Установа. 

У 2017.год. сачињене су службене белешке по захтевима странака и обављено безброј 

свакодневних телефонских консултација. 

Поднете су две прекршајна пријаве против родитеља чије дете не похађа редовно 

основну школу. 



Одржано је неколико састанака и више консултација са школским полицајцем и 

инспектором рада. 

Проблеми у Установама су углавном решавани записнички са роковима и наложеним 

мерама. 

Сви предмети у 2017.год. су окончани. 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ 

У току  2017 године инспекција за путеве је обрадила  63 акта  везано за локалне и 

некатегорисане путеве и улице на територији општине Пожега. 

 Из претходних година је поступано у  2 предмета. 

По службеној   дужности поступљено је 9 пута где су донета одговарајућа акта. 

 По пријавама је обрађено 20 премета.           

Донето је и прослеђено 14 опомена за  решења о уклањању растиња поред локалних и 

некатегорисаних путева на подручјима сеоских месних заједница. 

 Интервенисало се како по писменим  тако и по усменим и телефонским пријавама. 

 Предмети се углавном односе на ометање безбедног одвијања саобраћаја,незаконитог 

обележавања хоризонталне сигнализације на јавним путевима, угрожавања пута са 

огрдама, спречавања одвођења површинских вода, оштећења коловоза, узурпација 

заштитног појаса поред локалних и некатегорисани путева. 

Сарађивало се са оделењем за инвестиције као правним следбеником бивше ,,Дирекције 

за изградњу,,и представницима сеоских месних заједница. 

Инспректор за путеве је био ангажован  у раду комисије на попису атарских путева на 

подручју месних заједница,где је донето 70 записника  са лица места.  

 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

У 2017. години саобраћајна инспекција је поступила по 109 предметa, од чега су 85 

редовна и 24 вандредна инспекцијска надзора. Сви предмети су успешно решени.  

У току 2017.  саобраћајна инспекција је најчеће вршила контролу превоза путника  на 

међуопштинским линијама, првенствено за Ужице,  Ариље, Лучани и Косјерић и 

контролу такси превоза.  

У раду општинске саобраћајне инспекције редовно је учествовала, Рапубличка 

саобраћајна инспекција уз асистенцију саобраћајне полиције. Овакве акције су довеле 

до резултата немања нелегалних превозника. 

 

 



ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 

1. ОБЛАСТ ЈАВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА 

 У области јавних прихода и јавних расхода урађени су сви неопходни акти за 

спровођење буџетске потрошње: Завршни рачун буџета за 2016.годину, шест Одлука о 

допунском буџету за 2017.годину, Одлука о буџету за 2018.годину по новом 

програмском моделу,  51 решење о распореду средстава текуће и сталне резерве и 51 

извршена промена апропријација буџетских корисника,  обављани текући послови у 

вези праћења стања средстава  на рачуну буџета, уплатних рачуна и извршавање 

буџета. Свакодневно је вршена припрема неопходне документације за реализацију 

текућих плаћања (обрада 335 захтева за плаћање и трансфер средстава, припрема и 

штампање oкo 10.000 налога за пренос, просечно 30 налога по захтеву). Буџетским 

корисницима благовремено су достављана обавештења о утврђеним апропријацијама 

на годишњем нивоу. Урађено је 3.252 месечних квота. По потреби корисницима су 

достављани и прегледи извршења квота.  

У току 2017. године вршена је дневна обрада и уношење података са извода 

Преглед података о промету и стању на рачуну трезора, тако да је служба током 

читавог извештајног периода располагала са дневним подацима о промету и стању 

средстава на рачуну трезора, рачунима буџетских корисника , рачунима сопствених 

средстава буџетских корисника и збирном прегледу за редовне рачуне месних 

заједница и рачуне самодоприноса. Такође служба је располагала и са свим подацима и 

евиденцијама о извршењу прихода (8.500 прокњижених ставки по врстама прихода) и 

расхода буџета и извршењу квота за било који задати временски период. У току 2017. 

године достављени су сви потребни извештаји и информације Министарству финансија 

непосредно или преко Управе за трезор ( месечни извештаји о исплаћеним зарадама, 

месечни извештаји о пласманима средстава, извештаји о кредитном задужењу и сл). У 

току  године обављани су послови вођења главне књиге трезора. Припремљено је и 

прокњижено око 300 налога и вршено усклађивање података са службом трезора и 

израда месечног извештаја о приходима и расходима буџета. 

             

2.ОБЛАСТ РАЧУНОВОДСТВА      

 

У служби рачуноводства  у 2017.години обављени су следећи послови по 

радним местима: 

 

 

1) Шеф рачуноводства 

 

-организација рада одсека за рачуноводство, праћење примене законских прописа, 

учешће у обрачуну плата и накнада, регистра запослених, обавеза по РИНО програму, 

као и приjaвe за обједињену наплату пореза и доприноса почев од 01.01.2017-

31.12.2017.-укупно 721 обрачуна; 

-учешће у изради завршних рачуна за 2017.годину за индиректне кориснике буџета ( за 

40 МЗ-a  и Туристичку организацију Пожега.) 

-израда консолидованог рачуна индиректних корисника, Општинске управе, ОЈП и 

Буџета као нужних за  коначну израду Завршног рачуна буџета опшине Пожега за 2017. 

годину; 



-достава потврда о плаћеном порезу по одбитку за запослене,чланове комисија и 

ангажоване по уговору за 2017.годину (за 545 корисника) 

-усклађивање  свих пореских  рачуна  са Пореском управом 

-врши усклађивање (валоризацију) рата за повраћај земљишта и даје налог за исплату 

истих према уговору – за 27 корисника 

   

2) Благајник 

 

-врши све дневне исплате готовинских средстава за Општинску управу и Општинско 

јавно правобранилаштво по свим обрачунима које служба ради, а то су : 

-обрачун зарада за раднике за 2017.год. по организационим деловима (раздео 

председник, скупштина, општинска управа, ОЈП и Туристичка организација (237 

обрачун), породиљског боловања ( 26 обрачуна – 4 корисника), обрачун боловања 

преко 30 дана (17 обрачуна),ради евиденцију обустава и израду месечних статистичких 

извештаја (њих 12). 

- израда М-4 обрасца о исплаћеним зарадама за 2017.годину за све кориснике 

 -обрачун накнада по уговорима о делу,привременим и повременим пословима, 

ауторски хонорар, јубиларне награде, солидарне помоћи,  накнада одборницима 

Скупштине, Општинског већа и свих комисија и радних тела,  и израда МУН образаца 

којим се врши пријављивање уплате доприноса по основу накнада  (укупно 398 

обрачуна),од чега се на обрачун трошкова превоза и дневница у земљи односи 67 

обрачуна,на дневнце у иностранству 11 обрачуна  и на употребу сопственог аута 12 

обрачуна. 

-води Систем обједињење наплате тј. електронску пријаву пореза и доприноса на 

јединствени уплатни рачун за Општинску управу, ОЈП и Туристичку организацију 

Пожега уз помоћ шефа рачуноводства. 

 

3) Књиговођа Општинске управе и ОЈП 

 

а) -Књижење свих трошкова по врстама: 

     -води помоћну књигу добављача и купаца 

     -помоћну књигу плата и свих накнада 

     -помоћну књигу благајне готовине, што свега на ОУ даје  1.064  - налога  и  на ОЈП-

0121 налога 

     -израда статистичких извештаја ( КГИ-03 и ИНВ-01) 

б)  Врши обрачун и исплату инвалидских примања (ратних војних   инвалида и 

цивилних жртава рата), доставља месечна требовања Министарству и врши исплату 

истих за 42 корисника редовна  месечна примања ( 42*12= 504  исплате) и за  њих 82 

обрачуна једнократних исплата  у току године. 

в) Врши књижење извршених исплата по врстама права ( 43 налога) и саставља 

годишњи извештај Министарству о утрошеним средствима. 

 - У веб апликацији за унос података за обрачун заосталих примања права на 

месечно новчано примање извршен унос и исплата за 17 корисника од 2010 до 2017 

године за сваки месец појединачно. 

 

4) Књиговођa месних заједница 

 

а) Врши контирање и књижење документације као и плаћање свих обавеза за све месне 

заједнице Општине Пожега (њих 40) 



-свакодневним контактом са представницима месних заједница даје упутства о 

решавању и превазилажењу проблема месних заједница везано за извршење обавеза, 

као и контролу достављене документације 

-доставља у писаној форми прегледе свих прихода и извршених расхода по структури 

председницима месних заједница 

-врши израду Финансијских планова за све месне заједнице, као и Завршне рачуне уз 

помоћ шефа рачуноводства 

-води евиденцију у Регистру измирења новчаних обавеза ( РИНО )  јавног према 

друштвеном сектору за све месне заједнице Општине Пожега 

-попуњавање и достава кадровских и финансијских података у Регистар запослених, 

изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору 

б)  води књиговодство синдиката Општинске управе (63 налогa), плаћање, израду и 

доставу  Завршног рачуна АПР-у. 

 

 

5) Ликвидатор накнада породиљских права и књиговођа Туристичке 

организације Пожега 
 

а) прима обрачун накнада зарада породиљског одсуства, врши њихову контролу и 

оверу, води прописане евиденције, врши обрачун накнаде зараде за лица која 

самостално обављају делатност и на основу примљених и извршених обрачуна 

доставља захтев Министарству за требовање средстава и врши исплате истих по 

дозначењу средстава корисницима (просечно месечно 130 корисника) 

- ради обрачуне и исплате накнаде зараде на текући рачун за породиље које су се 

бавиле самосталном делатношћу а пре отварања породиљског боловања су  затвориле 

су радњу као и обрачуне доприноса за исте. 

- прима странке које доносе НЗ-1 обрасце ( 130 x 12= 1.560 ) и исте контролише, уноси 

у програм за породиље и књижи у финансијском књиговодству 

- прегледа документацију и ради све обрачуне који се односе на доношење решења за 

остваривање права на породиљско одсуство и одсуство ради неге детета. Ради обрачун 

за мајке које користе право за посебну негу детета ( 60 обрачуна годишње ) 

 -води књиговодствену евиденцију о обавезама и исплатама породиљских права и 

доставља месечно потребне извештаје Министарству заједно са спецификацијом 

заосталих примања из ранијих година. 

- штампа налоге за пренос на основу којих се преноси рефундација фирмама у којима 

су породиље оствариле право на породиљско одсуство (150x12=1.800 налога годишње) 

б) Контира и књижи документацију Туристичке организације , требује и врши сва 

плаћања за исту( 262 налога). 

- врши обрачун накнада ангажованим лицима и члановима управних одбора 

Туристичке организације и израду МУН образаца којим се врши пријављивање уплате 

доприноса по основу накнада (укупно 16 обрачуна)  

- врши обрачуне и исплату налога за службено путовање у земљи и иностранству 

-ради годишње извештаје о извршеним приходима и расходима као и статистичке 

извештаје за исте 

-води евиденцију у Централном регистру фактура(ЦРФ) за Туристичку организацију 

прати да ли су рачуне унети у ЦРФ као и да ли су измирени приликом плаћања. 

 

 

6) Ликвидатор рачуна Општинске управе и  економ 

 



-Прима документацију за Општинску управу и ОЈП, врши њихову контролу и 

ликвидатуру и доставља служби трезора на плаћање  ( у 2017. години  2.862 документа 

- улазне фактуре и судска решења) 

-  Води аналитичку евиденцију основних средстава Општине 

 -  врши набавку потрошног материјала  за све службе  

 - врши фактурисање закупа и услуга и прати њихову наплату о чему доставља податке 

ОЈП ( 282 фактура у 2017.години) 

 - води евиденцију у Регистру измирења новчаних обавеза ( РИНО )  за Општинску 

управу Пожега. 

                                                                             

 

       

 

ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

 Одељење за друштвене делатности обавља стручне и административне послове 

који се односе на задовољавање потреба грађана у области образовања, спорта, 

друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске, социјалне и  здравствене заштите, 

културе, информисања и одбране и пружања помоћи избеглим, прогнаним и интерно  

расељеним  лицима. 

 
ПОСЛОВИ  ОБРАЗОВАЊА  

У области образовања,  у току 2017.године, 

 Примљена је и обрађена документација за ученичке и студентске кредите и 

стипендије и смештај у ученичке и студентске домове. 

       - урађено је 244 уверења о просечном приходу по члану домаћинства за 

конкурисање за смештај у ученичке и студентске домове 

        - урађено је 210 уверења о просечном приходу по члану домаћинства за 

конкурисање за стицање права за добијање ученичких и студентских кредита и 

стипендија. 

Спроведене су активности које се односе на набавку уџбеника за ученике 

основних школа из категорије социјално угрожених породица, као и послови који се 

односе на превоз ученика средњих школа из категорије социјално угрожених породица. 

 
ПОСЛОВИ  СПОРТА 

 У области спорта, у сарадњи са Спортским Савезом Пожега учествовано је у 

организацији и припреми спортиста за учешће на 54.МОСИ у Пљевљима,  организацији 

пролећног и јесењег кроса, и активностима у вези примене новог Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Пожега (01 бр 06-4/2017.од 14.02.2017.године).                            

 

ПОСЛОВИ  ДРУШТВЕНЕ  БРИГЕ  О  ДЕЦИ, ПОСЛОВИ  БОРАЧКО–ИНВАЛИДСКЕ,           

СОЦИЈАЛНЕ  И  ЗДРАВСТВЕНЕ  ЗАШТИТЕ 

 



У области друштвене бриге о деци, у 2017. години је: 

- поднето 465 захтева за остваривање права на дечији додатак. Позитивно је 

решенo 372 захтевa. О 69 захтева негативно је одлучено из разлога што је приход 

породице по члану домаћинства остварен по основу зарада, пензија ...или катастарског 

прихода већег од прописаног цензуса, односно донета су решења о одбацивању захтева 

због формалних недостатака. Поднета је једна жалба на решење, по којој још није 

одлучено.  

-поднет и позитивно решен 221 затев за остваривање права на родитељски 

додатак мајке, 

-поднетo 219 захтева за једнократну помоћ за новорођенчад, а позитивно решено 

218 захтева. Један захтев оца за једнократну помоћ за новорођенче је одбачен, а исто 

решење је у поступку жалбе поништено. 

-поднето  и позитивно решено 153 захтева за остваривање права на породиљско 

одсуство и одсуство са рада ради неге детета, 

-комисији за оцену психофизичке ометености детета млађег од 5 година поднето  

и дато мишљење по 19 захтева, 

-по основу службене евиденције издато 3 уверења о корисницима права на 

дечији додатак. 

 

У области борачко инвалидске заштите поступано је по свим поднетим 

захтевима. Доношена су решења по службеној дужности (решење о усклађивању 

месечног новчаног примања, решење о престанку права услед смрти, решење о 

престанку права услед престанка школовања...), издавана уверења, ажурирани су 

подаци и вршене промене о кoрисницима права у овој области из надлежности 

Oдељења.  

- у Јединственој бази података „Борци Србија“, вршена је месечна валоризација 

основних износа. 

- вршена је овера књижица за повлашћену вожњу. 

У оквиру осталих послова вршен је редован обрачун накнаде лекарима за 

утврђивање смрти на територији општине Пожега, као и обрачун накнаде члановима 

Комисије за оцену психофизичке ометености деце млаће од 5 година. 

 

   
ПОСЛОВИ КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ОДБРАНЕ  

      На плану културне делатности и информисања Одељење је активно учествовало 

око организације свих традиционалних друштвених манифестација културе, као што 

су: саборовања, где се ревијално окупљају или такмиче, многи КУД-ови, певачке групе, 

солисти и инструменталисти из пожешког краја али и регионално шире, радећи тако на 

очувању традиције, духовности, уметничког, усменог изражавања, изворне песме, игре, 

обичаја и укупне нематеријалне, културне баштине народа српског. 

 Сликарске колоније, празничне и свечарске манифестације, доделе књижевних и 

уметничких признања, које су одржаване на територији Општине, (сликарска Колонија 

у Прилипцу, Горњој Добрињи и сл.)  имале су различиту, организациону, саветодавну 

или стручну помоћ овог Одељења. 

 Такође, све Установе културе које оснива Општинска управа Пожега: 

Библиотека, Културни центар, Дом младих, Галерија и др.,имали су стручну помоћ око 

уредничких, редакцијских, организационих и других послова, које спроводе у оквиру 

својих делатности. 

  



У складу са Планом и Програмом рада, односно планираним активностима, 

извршено је перманентно усклађивање документације око комлетирања Плана Одбране 

општине Пожега. Усвojен је План одбране, крунски и обиман докуменат у овој области. 

Било је неколико најављених и ненајављених контрола од стране Министарства 

Одбране и МОЦ Ваљева, и сваки пут, рад на реферату, односно документима 

означеним са одређеним степеном поверљивости, оцењен је највишом оценом и 

похвалом.  

Осим, готово свакодневног ажурирања поверљиве документације, консултација 

са МОЦ центром Пожега и Ваљево, усмених консултација, редовног присуства свим 

едукацијама и обукама, каквих је у прошлој години било, седам пута по два дана и пет 

пута у трајању по један дан, посебна пажња у последње време, полаже се на 

антитероризам и разне врсте саботажа. 

 Услед тајности и степена поверљивости посла који се обавља,  ограничени су  

детаљи и појединости, везани за послове и План одбране, а они који по безбедоносној 

хијерархији деле одговорност у вези са тим, су довољно упознати са истим 

 

 
 ПОСЛОВИ  ПРИЈЕМА  И  ОБРАДЕ  ПОДНЕСАКА  У ОБЛАСТИ  ОБРАЗОВАЊА, 

КУЛТУРЕ И СПОРТА  И ПОВЕРЕНИК ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 

 

   На пословима пријема захтева за остваривање права на дечији додатак у 

току 2017 године, примљено је и прегледано:  

 -  465 захтева (подносиоци захтева који први пут подносе захтеве и подносиоци 

захтева који обнављају дечији додатак), 

 -  221 захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке,  

 - 219 захтева мајке и оца  за остваривање једнократне новчане помоћи за 

новорођенче,  

 

По службеној дужности тражено је од општина на територији Републике Србије: 

 

- 848 захтева  од Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, 

- 379 захтева  од Националне службе запошљавања, 

- 470 захтева од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 

- 850 захтева од од Републичког геодетског завода, Службе за Катастар 

непокретности , 

- 152 захтева од Матичне службе Општинске управе, 

-   30 захтева за пријаву пребивалишта деце. 

 

 На пословима повереника за избеглице и миграције прослеђено je: 

 

- 29 дописа Комесаријату за избеглице за обезбеђивање финансијских  средстава  

за помоћ избеглим, прогнаним и интерно расељеним лицима за превазилажење 

тешке материјалне ситуације,   

- Издато је 43 разне потврде за избегла, прогнана и интерно расељена лица. 

 

               За   Одељење   привреде   и   локалног   економског   развоја у току 2017. 

године обрађено је: 

 - 12 уверења о обављању самосталних делатности, 

            - 125 дневних спецификација, 



 - 183 захтева предатих од стране странака, 

 -     6 решења о обављању такси делатности, 

 - 12 збирних спецификација приказаних по предметима, 

 - 12 обрачуна месечних накнада 

 

 

У оквиру рада Одељења, обављани су послови стицања статуса енергетски 

угроженог купца, у складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу коју је донела 

Влада Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 113/2015), у циљу заштите 

материјално најугроженијих домаћинстава, и предвиђеном обавезом јединице 

локалне самоуправе у вези обављања послова стицања статуса енергетски угроженог 

купца. 

 
ПОСЛОВИ  СТИЦАЊА СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА 

 

У области послова стицања статуса енергетски угроженог купца,  у току 2017. 

године je: 

               - поднето 276 захтева (подносиоци захтева који први пут подносе захтеве и 

подносиоци захтева који обнављају стицање статуса еук-а). Обновљено 104 захтева, од 

којих је 3 одбијено.  Поднето нових 172 захтева. Позитивно је решено 148, за која су 

донета решења. Донета 24 негативна решења из разлога што подносиовци захтева не 

испуњавају  прописане услове, у погледу укупног месечног прихода домаћинства, 

површине стамбеног простора, броја стамбених јединица...   

 

По службеној дужности тражено је од општина на територији Републике Србије 

- 63 захтева  од  Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, 

- 58 захтева од Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, 

-    71 захтев од Републичког геодетског завода, Службе за Катастар 

непокретности, 

-  172 захтева од Матичне службе Општинске управе. 

 

Прослеђиване су сваког месеца еук табеле са корисницима (табела 1, преглед 

умањења енергетски угрожених купаца и табела 2, преглед енергетски угрожених 

купаца због здравственог стања) енергетском субјекту надлежном за снабдевање, у 

складу са Уредбом о енергетски угроженом купцу.   

 У оквиру рада Одељења, донето је 5 решења о остваривању права на бесплатно 

коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на 

територији општине Пожега,  у складу са Правилником о категоријама особа са 

инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на 

јавним паркиралиштима на територији општине Пожега ( ,,Сл.лист општине Пожега”бр 

3/17). 

Спроведена је процедура око расписивања Јавног конкурса за финансирање 

пројеката удружења из буџета општине Пожега у 2017. години, као и текући 

административни послови током године везани за реализацију пројеката удружења и 

доделу средстава. Укупно је приспело 35 пријава удружења грађана. Средства су 

одобрена за 30 пројеката. 

Такође, испоштована је хронологија радњи у поступку спровођења Јавног позива 

за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса 

у области јавног информисања на територији општине Пожега у 2017.години. На 

Конкурс је поднета 21 пријава, а  средства додељена за 9 подносиоца пројеката. 



             Спроведене су активности у вези објављивања Јавног позива за доделу 

новчаних средстава за финансирање вантелесне оплодње у 2017. години, као и праћење 

реализације истог. Усвојена су 2 захтева и одобрена средства за остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу. 

 

 Поред наведених послова који се односе на задовољавање потреба грађана у 

областима за које је надлежно Одељење за друштвене делатности, обављани су по 

потреби и други послови 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 

     Након објављивања конкурса од стране Кабинета министра без портфеља задуженог 

за демографију и  популациону политику, учествовала сам у писању пројекта  за  

доделу бесповратних средставаза суфинансирање мера популационе политике  

јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2017. години 



 

     Конкурисано је за две мере: 

 

1.Мера ублажавање економске цене подизања детета 

2.Мера борбе против неплодности      

  

По налогу заменика начелника ОУ, писала сам Одлуку за доделу средстава из буџета 

општине Пожега за 2017. годину за финансирање програма, односно  пројеката цркви и 

верских заједница у износу од  750.000 динара. 

 

     У складу са расписаним  Јавним позивом за пријаву Пројеката за подршку 

унапређења локалне и регионалне инфрасртуктуре-Градимо заједно који ће бити 

реализовани у 2018.години, а које је  расписало Министарство привреде, по налогу 

Миљка Краговић,поднела сам пријаву за пројекате 

 

     1.Реконструкција,санација и адаптација Дома здравља (објекат бр.1) у Пожеги 

     2.Реконструкција некатегорисаног пута Горња Добриња (центар)-Чарапићи 

 

     Након објављивања јавног позива Министарства омладине и спорта, за подношење 

предлога програма/пројекaта: Завршетак изградње спортских објеката на територији 

Републике Србије, по налогу заменика начелника ОУ, аплицирала сам са пројектом 

“Реконструкција градског базена“ као пројекат који је од изузетне важности за 

капитално одржавање спортских и рекреативних објеката у нашој општини. 

 

Echange 5- учествовала сам у припрема предлога пројекта управљање имовином. 

 

        Позив за подношење предлога пројеката - грант шема у оквиру Програма Echange 

5 објављен је 5. септембра 2017. године. Предмет овог конкурса за доделу 

бесповратних средстава (грантова) је јачање капацитета локалних самоуправа у 

Републици Србији у области управљања имовином на локалном нивоу, у циљу 

приближавања јавне управе грађанима и привреди. Грант шему финансира Европска 

унија у оквиру Националног програма за Србију ИПА 2014. Грант шема ће бити 

реализована уз подршку Министарства за државну управу и локалну самоуправу у 

сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, док је Тело за уговарање 

Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава 

Европске уније. 



Водећи апликант пројекта је Општина Ариље а ко-апликанти су Општином Пожега, 

Лучани и Косјерић.  

 

       Након расписивањеа конкурса GIZ-а (Немачка организација за међународну 

сарадњу), Општина Пожега заједно са Општином Ариље, као водећим апликантом, у 

партнерству са Општинама Нова Варош, Чајетина, Бајина Башта, и Лучани, РРА 

Златибор доо и УГ Феномена Краљево, приступила  је изради  пројеката „Одржива 

пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село - ОПИС“ који финансира ГИЗ у 

оквиру програма „Иницијатива за инклузију“. У оквиру овог пројекта планирана је 

реализација активности које имају за циљ обезбеђење одрживих решења за 

запошљавање теже запошљивих категорија становништва(повратници, тражиоци азила, 

роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација са 

ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 година који су имали или 

имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима, жртве 

породичног насиља) у области одрживе пољопривреде за 60 корисника. 

 

Учествовала сам у достављању података за Прекограничну сарадњу Србија-Босна и 

Херцеговина, IV позив 

 

Циљ пројекта је побољшање животне средине као и управљање отпадом на сеоском 

подручју кроз правилно одлагање,сталну контролу стварања и смањење производње 

отпада у циљу побољшања и очувања здраве животне средине. Квалитетна животна 

средина је фактор будућег развоја  

 

 

 По налогу председника Комисије за куповину сеоских кућа са окућницом за 

избеглице обилазила сам терен, утврђивала затечење стање и састављала контролне 

листе за процену сеоских кућа. Обиђене су три сеоске куће. 

 

 По налогу председника Комисије за набавку пакета грађевинском 

материјала за избеглице обилазила сам терен и састављала извештај о потребном 

пакету грађевинског материјала за подносиоце захтева. Обиђено је седам домаћинстава. 

 

 Решењем од стране председника општине  број 01 бр.020-95/17 од 

09.06.2017. именована сам за члана Комисије за утврђивање штете на пољопривреди 

оштећеног домаћинства услед елементарне непогоде. Комисија је обиласком терена 

утврдила штету насталу на 80 домаћинстава.  

 

 Учествовала у изради Решења о рушењу у поступку легализације објеката 

на подручју општине Пожега. 

                                                              

 

Извештај о раду за 2017. годину 



 

 У 2017. години обавио сам низ послова и задатака по налогу предпостављених. 

 Учешће на конкурсима 

 Учествовао сам у припреми пријаве пројекта и пратеће документације за 

учешће на јавном позиву Министарства привреде за пријаву пројеката за 

подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо 

заједно, чија је реализација у току. Место улагања је Пољопривредна 

школа са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега, а назив пројекта је 

„Изградња објекта – мини млекаре за практичну обуку ученика и 

пољопривредних произвођача у области прераде млека и производње 

млечних производа“. 

 Пратио сам актуелне конкурсе и јавне позиве на којима имају право 

учешћа јединице локалне самоуправе и о томе обавештавао 

предпостављене.  

 Попис незаконито изграђених објеката 

 Учествовао сам у раду Комисије за попис незаконито изграђених 

објеката. Комисија 4, у чијем сам раду учествовао, извршила је попис 2773 

незаконито изграђенa објекта. 

 Учествовао сам у раду на контроли, исправци и допуни пописних листова 

које je попунила Комисија приликом пописа назаконито изграђених 

објеката. Извршио сам контролу 1097 пописних листова, којима је 

обухваћено 1746 објеката. 

 Доношење решења о уклањању незаконито изграђених објеката ради 

достављања органу надлежном за издавање решења о озакоњењу, како би по 

службеној дужности покренуо поступак озакоњења  

 Трехнички сам обрадио 386 решења о уклањању незаконито изграђених 

објеката, којима је обухваћено 768 незаконито изграђених објеката. 

 Поред наведених, обављао сам и мање обимне послове и задатке, као што су: 

писање разних дописа, израда табела, обрачуна и сл. 

 

                 

 

Извештај о раду за 2017. годину  

У току 2017. године у свом раду обављао сам и следеће активности: 

- Праћење актуелних конкурса, јавних позива и програма објављених од стране 

надлежних министарстава а у вези са делокругом рада Одељења 

- Учешће у попису нелегално изграђених објеката на територији општине Пожега 



- Израда Информатора о раду општинске управе за 2017. годину (на основу 

Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа и 

претходног Информатора о раду, урађен је нов Информатор, проширен и 

прилагођен важећим прописима) 

- Учешће у реализовању јавног позива у области јавног информисања 

- Активно учешће у организовању и реализовању бројних културних активности 

на територији општине Пожега са посебним акцентом на књижевне 

манифестације (књижевне вечери и доделе књижевних награда – највећа 

књижевна признања која додељује Удружење књижевника Србије – „Печат 

кнеза Лазара“ у Прилипцу и „Хатишериф кнеза Милоша Обреновића“ у Г. 

Добрињи). Организовање доласка еминентних писаца и песника, чланова 

Удружења књижевника Србије, у наш крај у склопу Београдских међународних 

сусрета писаца (председник УКС, гости из Сједињених америчких држава и 

Француске, претходни добитници награде „Печат кнеза Лазара“ и др.).  Учешће 

у раду Редакције целокупне издавачке делатности Народне библиотеке у 

Пожеги. Ради слања предлога Културно-просветној заједници Србије за доделу 

„Вукове награде“ за наредну годину, започете су активности на публиковању 

стручног рада о манастиру Годовик, изузетно значајног културно-историјског 

споменика нашег краја који датира из 13. века. Редовна сарадња са 

руководиоцима установа културе у општини Пожега и друге активности у циљу 

афирмације и промоције културе и писане речи уопште. 

- Одржавање и свакодневно ажурирање званичне интернет презентације општине 

Пожега www.pozega.org.rs и youtube налога повезаног са интернет 

презентацијом општине (www.youtube.com/user/sopozega). Наведене активности 

обухватају објављивање информација од јавног значаја, вести, конкурса, јавних 

позива, јавних набавки, свих докумената из делокруга рада Управе, видео 

снимака, банера, издатих аката у обједињеној процедури, итд. У току 2017. 

године на интернет презентацији општине Пожега објављено је више од 100 

вести, обавештења, јавних позива и конкурса, преко 150 јавних набавки, 215 

аката издатих у обједињеној процедури, 55 видео записа и преко 50 различитих 

докумената (буџет, одлуке, правилници, материјали за седнице СО Пожега, 

пратећа документација за конкурсе и јавне позиве и сл.). 

 

Поред наведеног, обављао сам и друге послове по налогу начелника. 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

О  РАДУ У 2017 ГОДИНИ 

 

 У току 2017. године извршено је низ редовних – планираних и ванредних 

послова и задатака из области рада и функционисања месних заједница, водопривреде, 

http://www.pozega.org.rs/
http://www.youtube.com/user/sopozega


елементарних непогода и ванредних ситуација, као и послови и задаци по наређењу 

предпостављених старешина. 

 

Опис послова и задатака 

 

Месне заједнице: 

  

 -У периоду од 30.04. 2017.  до 20.06.2017. године рад на спровођењу редовних 

избора за органе управљања у свим Месним заједницама на територији општине 

Пожега,  изузимајући МЗ. Мала Јежевица, Велика Јежевица, Мађер , Дражиновићи, 

Рупељево и Бакионица где редовни избори следују у 2018. и 2019. години. 

 - Редовна свакодневна сарадња са председницима и Одборима Месних заједница 

на пружању помоћи око реализације послова и задатака из делокруга рада МЗ 

(планирање, комунална изградња и др.) 

  - Контакт и пружање помоћи МЗ на реализацији послова око комуналне 

инфраструктуре, одржавање путева,живих ограда, уређења атарских путева и сеоских 

гробаља, објеката и др.(сарађује Одељење за инвестиције). 

 Учешће око формирања и функционисања месних канцеларија у 5 месних 

заједница. 

 - Помоћ одборима МЗ око израде годишњих планова рада, реализацији и 

утрошку средстава добијених из Буџета општине приликом извођења комуналних 

радова по МЗ. 

 - Решавање разних питања из делокруга живота и рада грађана у МЗ.  

 - Више пута излажено на терен око утврђивања стања путне мреже по захтеву 

МЗ као и око утврђивања потребних података . 

Водопривреда 

 Издавање водних аката за довођење воде са природних извора као и за 

привредне субјекте за довођење воде за техничке потребе са водозахвата. 

 Већина предмета је завршена док је 3 предмета у поступку решавања, а остали 

захтеви немају потебну (комплетну) документацију (прибављање у току). 

 

 Сарадња са ЈП Развојна Агенција Пожега на уређењу водотокова првог и другог 

реда. 

Решавање по предмету за реконструкцију изворишта „Зубовац“ по захтеву МЗ 

Велика Јежевица. 



Ажурирање Оперативног плана за одбрану од поплава за подручје општине 

Пожега, (дато позитивно мишљење од ЈП Србијаводе) . 

Остали послови: 

 -   Израда плана заштите од удеса за општину Пожега. 

 -   Учешће у организацији и функционисању Штаба за ВС. 

 - Рад у комисији за елементарне непогоде  ради заштите становништва и 

материјалних добара на територији општине у току и после елементарних непогода. У 

току године 25 пута излажено на терен по разним питањима поплаве, клизишта, 

пожари, оштећеност путева услед обилних падавина и тд., утврђивање штета, 

сачињавање записника и достављање надлежним органима. У већини случајева 

пропраћена активност на откалањању последица по наређењу предпостављених 

старешина. 

 - Рад у комисији за расподелу средстава (избеглим и привремено расељеним 

лицима , добијених од Комесаријата за избеглице ( излазак на терен, утврђивање 

чињеничног стања, сачињавање записника, итд.) 

 -Сарадња са другим државним органима (Центар за социјални рад, Црвени крст 

и др. по питањима социјално угрожених категорија становништва по МЗ. 

 -Рад у Комисији за попис имовине Општинске управе Пожега и Мених заједница 

(председник комисије). 

 - Рад у комисији за легализацију – озакоњење објеката. 

  

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ПОЉОПРИВРЕДНА СЛУЖБА 

 

o Рад у управном поступку око доношења 9 решења за промену намене 

пољопривредног земљишта у грађевинско; 

o Урађен предлог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине Пожега 

за 2017.годину, на који је добијена сагласност од Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине и исти усвојен од стране Скупштине општине Пожега; 

o Урађена Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Пожега, за исти је 

добијена сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине; 

o Свакодневни рад на спровођењу контроле општинске Одлуке у вези 

регресирања вештачког осемењавања крава  у 2017.години; 

o Рад на спровођењу општинске Одлуке о расписивању Конкурса и расподеле 

садног материјала воћа у 2017.години; 



o Рад на спровођењу општинске Одлуке о расписивању Конкурса за 

субвенционисање опреме у пчеларству; 

o Рад на спровођењу Уредби и Правилника донетих од стране Владе Републике 

Србије а које се односе на област пољопривреде у 2017.години; 

o Поступање по разним дописима и материјалима добијених од стране Владе 

Републике Србије,Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине,Управе за пољопривредно земљиште,Канцеларије за јавна улагања и 

др.; 

o Рад у комисији за утврђивање штете у пољопривреди насталих услед 

елементарних непогода као и састављање писаних извештаја о висини и врсти 

настале штете; 

o Урађен предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Пожега за 2017.годину, на који 

је добијена сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

и исти усвојен од стране Скупштине општине Пожега; 

o Рад на спровођењу општинске Одлуке око организације одласка 

пољопривредних произвођача на Међународни сајам пољопривреде у Нови Сад; 

o Рад на организовању стручних предавања у сарадњи са ПССС Ужице, 

Институтом за крмно биље Крушевац, Институтом за ратарство и повртарство 

Нови Сад у циљу упознавања и стицања знања код пољопривредних 

произвођача; 

o Рад у оквиру пројекта развоја сточарства и набавци квалитетних приплодних 

грла оваца расе Праменка за пољопривредна газдинства на територији општине 

Пожега у сарадњи општине Пожега и фондације „Ана и Владе Дивац“; 

o Рад у оквиру стручног пројекта у сарадњи општине Пожега са Институтом за 

крмно биље из Крушевца из области сточарства у циљу испитивања плодности и 

утврђивања присуства опасних материја у пољопривредном земљишту на 

територији општине Пожега; 

o Рад у оквиру пројекта „Оснаживање младих прдузетника у области 

пољопривреде“ у срадњи општине Пожега и фондације „Ана и Владе Дивац“ ; 

o Рад у оквиру пројекта „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо 

село“ у сарадњи општине Пожега, општине Ариље и Немачке организације за 

међунардну сарадњу ГИЗ; 

o Рад на доношењу решења у вези категоризације угоститељских објеката за 

смештај; 

o Рад на разним пратећим и свакодневним административним пословима. 

 

                                                                                       

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ СЛУЖБЕ 

У ПЕРИОДУ 01.01.2017 - 31.12.2017 ГОДИНЕ 

 



У извештајном периоду из области-делокруга рада имовинско-правне службе 

који обухвата обављање послова који се односе на спровођење поступка 

експропријације, административног преноса непокретности, одузимања градског 

грађевинског земљишта ради изградње објаката од јавног интереса, затим спровођење 

поступка споразумног одређивања накнаде по правоснажним решењима о 

експропријацији, администратривном преносу непокретности, конверзије права 

коришћења у право својине, послова који се односе на спровођење поступака за 

деекспропријацију непокретности по захтевима ранијих власника експроприсаног 

земљишта, враћање задружне имовине, поништаја правоснажних решења о изузумању 

земљишта из поседа ранијих сопственика, исправке граница грађевинских парцела, 

одређивање земљишта за редовну употребу објекта, вршење стручних и 

административних послова који се односе на давање у закуп тј. отуђење градског 

грађевинског земљишта из државне својине у складу са одредбама Закона о планирању 

и изградњи, чије одлучивање је у надлежности Скупштине Општине Пожега, као и 

вршење других послова који су  одредбама датог Закона дати у надлежност имовинско-

правне службе, затим вршење стручних и административних послова у вези са 

поднетим захтевима који се односе на утврђивање престанка својства јавног добра-

путева у општој употреби за чијим коришћењем је престала потреба услед 

реконструкције и изградње истих у складу са одредбама Закона о путевима, и доделу 

тог земљишта заинтересованим лицима, достављање извештаја, података  и 

обавештења по захтевима Агенције за реституцију у вези поступака који се пред том 

Агенцијом воде по поднетим захтевима странака за враћање одузете имовине по основу 

Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, затим достављање података и 

обавештења по захтевима суда и др. органа, вршење стручних и административних 

послова у вези са већ поднетим захтевима за враћање земљишта по основу Закона о 

начину и условима признавања права и враћању земљишта...као и обављање других 

послова и радних задатака по налогу начелника  органа општинске управе,  примљено 

је укупно 55 захтева. Поводом свих поднетих захтева у извештајном периоду је 

поступљено и донете су одговарајуће одлуке. Наиме у извештајном периоду   донето је 

14 правоснажних решења поводом поднетих захтева ЈП „Србијагас“ Нови Сад која се 

односе на решавање имовинско-правних односа ради изградње РГ 08-18 Пожега-Ариље 

и исто толико закључених споразума о накнади за непотпуно експроприсане 

непокретности по донетим правоснажним решењима о експропријацији. Поводом 5 

поднетих захтева за експропријацију исти су одбијени због неиспуњавања законом 

прописаних услова за поступање по датим. Из области враћања земљишта одузетог по 

основу Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта... поводом 

којих имовинско-правна служба врши стручне и административне послове, из 

предходних извештајних периода пренето је укупно 32 нерешена захтева.  

У извештајном периоду из области деекспроријације односно враћања одузетог 

земљишта примњен је 1 захтев, из области располагања градским грађевинским 

земљиштем, путним земљиштем које није у општој употреби и конверзије права 

коришћења у право својине, примљено је укупно 26 захтева. Од тог броја поступак је  у 

извештајном прериоду правоснажно окончан  поводом свих поднетих  захтева за 

експропријацију, док је у једном предмету конверзије права коришћења у право својине 

поступак прекинут до решавања предходног питања у датој правној ствари. Из 

предходног извештајног периода остала су нерешена 4 поднета захтева за конверзију 



права коришћења у право својине из разлога што у датим правним стварима нису у 

потпуности утврђене све битне чињенице за доношење одговарајућих решења. У 

извештајном периоду достављено је тј. поступљено поводом 10 поднетих захтева за 

достављање података и обавештења у вези са поступцима који се воде пред Агенцијом 

за реституцију и другим надлежним органима.  

Такође у извештајном периоду ова служба је водила поступак и доносила 

решења поводом поднетих захтева –пријава физичких лица за доделу државне помоћи 

за  оштећене породичне стамбене објекте којима је причињена штета настала услед 

дејства поплава у мају и јуну 2017 године у складу са Уредбом о утврђивању Државног 

програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини 

грађана услед дејства поплва у мају и јуну 2017 године („Сл. гл. РС бр. 71/2017“). 

Примљено је односно поднето је  укупно 36 захтева за доделу државне помоћи. Од тог 

броја у извештајном периоду су обрађена 24 поднета захтева за које је од стране 

Општинске Комисије за процену штете утврђена одговарајућа категорија оштећења у 

складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних 

непогода („Сл. лист СРЈ бр. 28/87“).  

У  извештајном периоду поводом већ раније поднетих  а нерешених захтева за 

враћање одузетог земљишта по основу Закона о начину и условима признавања права и 

враћању земљишта, за које овај орган врши стручне и административно-правне 

послове, није решен ни један захтев тако да су из дате области још увек нерешена 32 

поднета захтева, а то из разлога што именована Комисија за враћаље земљишта није у 

довољној мери активна у раду на решавању предметних захтева.У извештајном 

периоду предузимане су одговарајуће радње које би омогућиле почетак рада наведене 

Комисије и поступање по још увек нерешеним поднетим захтевима за враћање 

земљишта. 

  

Извештај о раду за 2017. годину 

У току 2017. године у оквиру обављања административних послова за потребе 

Комисије за повраћај пољопривредног земљишта припремљен је за рад Комисије 31 

нерешен предмет, упућен низ дописа али и ургенција РГЗ Служби за катастар 

непокретности Пожега за достављање података потребних за поступање у конкретним 

предметима и израђен низ закључака за вештачење у предметима у којима је то 

наложено од стране председника и заменика председника Комисије. С обзиром да се 

појавио проблем у сарадњи са Службом за катастар од које нису добијени тражени 

подаци у периоду од годину дана, као и због подношења оставке члана Комисије који је 

запослен у наведеној служби рад Комисије је блокиран и ове околности су предочене 

начелнику Општинске управе, а у циљу изналажења решења за настали проблем. 

У оквиру послова који се односе на пружање правне помоћи при оснивању 

удружења, предузетничких радњи и других привредних субјеката у току је поступак 

оснивања удружења одгајивача коза „Пожешка Роса“. 

По налогу начелника Општинске управе обављени су сви потребни 

административни послови за потребе Комисије за куповину сеоских кућа са окућницом 



и Комисије за набавку пакета грађевинског материјала за избеглице, као и Комисије за 

остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу. 

 При Комисији за куповину сеоских кућа са окућницом и Комисији за набавку 

пакета грађевинског материјала за избеглице које су формиране од стране председника 

општине везано за уговоре закључене са Комесаријатом за избеглице организовани су 

поступци прописани Правилницима наведених Комисија почев од излазака на терен, 

израде потребне документације, координације и организовања састанака између 

Комисија и Комесаријата за избеглице. Поступак пред Комисијом за набавку сеоских 

кућа са окућницом је приведен крају, закључени су купопродајни уговори, сачињене 

спецификације за пратеће пакете грађевинског материјала и упућени Одељењу за 

инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте ради спровођења поступка јавне 

набавке. Поступак пред Комисијом за набавку грађевинског материјала је у фази 

набавке пакета, а према спецификацијама техничког представника у сладу са 

Правилником.  

За потребе Комисије за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну 

оплодњу након два одржана састанка на којима су разматрана укупно три поднета 

захтева састављени су записници, потребни налози за допуну документације по 

поднетим захтевима, решење о одбијању и две одлуке о усвајању поднетих захтева. 

Припремљени су сви подаци и закључени нови уговори о заједничком 

финансирању изградње система за водоснабдевање у МЗ Честобродица, Доња 

Добриња, Средња Добриња, Папратиште, Табановићи и Лорет са система „Рзав“ у 2017. 

и 2018. години и то како са досадашњим тако и са новим корисницима. Закључено је 

укупно 173 уговора. Организовани су састанци ради припреме потребних података за 

закључивање уговора за изградњу фекалне канализације у МЗ Расна. 

 По налогу начелника Општинске управе састављен је Правилник о електронској 

евиденцији и контроли радног времена запослених у општинској управи Пожега и 

пропратни обрасци уз наведени Правилник. Израђен је велики број решења о рушењу у 

поступку легализације објеката на подручју општине Пожега. Учествовано је у 

поступку израде Статута установе за спорт и културу „Спортско – културни центар“ 

Пожега. 

 Поред наведеног израђен је низ дописа за Министарства РС, измена правилника 

и одлука, припремање нацрта различитих уговора, присуствовање презентацијама на 

тему позитивно - правних прописа који се примењују у раду локалних самоуправа и 

радним састанцима са различитом тематиком  и сл. 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, 

ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017. г. 

 
 

 

Организација и делокруг рада Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине утврђени су Одлуком o Општинској управи 

Пожега и Правилником о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места. 



 Сходно наведеним актима у овом Одељењу се обављају послови Општинске управе који 

се односе на планирање и уређење простора, издавање локацијских услова, грађевинских и 

употребних  дозвола, озакоњење објеката, заштиту животне средине и комунално-стамбену 

област. 

 Обављање послова и задатака организовано је  преко девет запослених: начелника 

одељења и 8 извршилацa. У току извештајног периода, у 2017. години,  примљено је укупно 864  

предмета у редовној процедури. Од укупног  броја редовних предмета, решено је  823, а за 41 

предмет је решавање пренето у 2018. годину. По Закону о озакоњењу објеката (Сл.гл.РС бр. 

96/2015) а по прослеђеном решењу грађевинског инспектора о рушењу објекта, до краја 2017.г. 

примљено је укупно 1008 предмета за озакоњење објеката, од којих је 103 решено.  У 

извештајном периоду решено је и  71   захтев за легализацију из ранијег периода. 

 У структури нерешених предмета из ранијих година  највише је било старих предмета за 

легализацију –укупно 1991, из 2003.г. ; 2006.г.; 2009-2010.г.; и 2014. године.   

ОБЛАСТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И УРБАНИЗМА 

У овој области ради 5 извршилаца и то: 1 дипломирани инжењер архитектуре, 2 

дипломирана просторна планера, архитектонски техничар и геометар. Од одласка две запослене 

на породиљско боловање, у Одељење је примљен један дипломирани грађевински инжењер као 

замена, и један дипломирани инжењер  пејзажне атхитектуре по посебном програму Владе РС 

за потребе озакоњења објеката. 

У извештајном периоду у области урбанизма примљено је 323 захтева ( 94 захтева за 

издавање локацијских услова, од чега је 68  решено позитивно, а  26 је одбачено, 153 захтева за 

информацију о  локацији, од чега су сви решени и 76 захтева за разна уверења, потврђивање 

урбанистичких, и пројеката парцелације, од чега је решено 73 захтева). Од укупног броја 

приспелих предмета у 2017. години решено је 320 предмета, а 3 предмета пренето је за 

решавање у 2018.годину.  

Што се тиче захтева за легализацију, т.ј. озакоњење објеката, како нема посебне службе 

која се бави само овим послом, 6 референата је поделило укупан број предмета за легализацију, 

поднетих 2003.,2006.,2009-10., и 2014. године. Служба је поступила по свим ранијим захтевима 

за легализацију, слањем од 2 до 4 захтева за допуну, као и  слање нових захтева за допуну 

недостајуће документације у складу са Законом о озакоњењу објеката. Од априла  месеца 2017. 

у рад на озакоњењу се укључила још једна особа по одобрењу Владе РС. У извештајном 

периоду у раду је било 2062 предмета за озакоњење из ранијег периода, и 1008 нових предмета 

за озакоњење који су покренути по службеној дужности, а на основу решења грађевинског 

инспектора. Од тога укупно је решено у 2017. г. 174 предмета (71 старих предмета и 103 

нових).  За решавање остало је још 1991 предмет из ранијег периода и 905  нових предмета.  

  Такође, у Одељењу се  обављају сви административни послови за Комисију за планове 

СО-е Пожега (припрема материјала, писање извештаја, писање одлука о изради и доношењу 

урбанистичких планова, писање одговора подносиоцима примедби у току јавног увида, 

сазивање седница и сл), као и сви послови које одељење има као носилац израде планова - 

оглашавање и спровођење јавног увида за урбанистичке и просторне планове, оглашавање и 

спровођење јавних презентација урбанистичких пројеката и сл.  

У извештајном периоду су  одржане 4 седнице Комисије за планове - 24.02.2017.г., 

03.03.2017.г, 25.04.2017.г. и 01.12.2017.године. 

Спроводећи законску процедуру израде и доношења планских и урбанистичко-

техничких докумената, у извештајном периоду из те области је спроведено следеће: 



-  комплетна процедура израде и доношења Плана генералне регулације „Роге“  (стручна 

контрола, излагање на јавни увид, јавна седница, усвајање на СО Пожега-Сл.лист општине 

Пожега бр.6/17),  

- спроведена је процедура  раној јавног увида за ППППН “Овчарско-кабларске клисуре“ 

у сарадњи са надлежним Министартством, 

- започета процедура израде и доношења Плана детаљне израде „Комплекс 

транформаторског постројења ЕМС-Електромрежа Србије“ (донета одлука о изради),  

- стручна контрола Урбанистичког пројекта „За изградњу МХЕ Врањевина на реци 

Моравици“, 

- стручна контрола Урбанистичког пројекта „За изградњу МХЕ Шенгољ“ на реци 

Ђетињи, 

-           започета стручна контрола  Урбанистичког пројекта за стару аутобуску станицу у 

Пожеги. 

Као свакодневну активност Одељење за урбанизам има изласке на терен по питању 

неких поднетих и стручну сарадњу са осталим органима локалне самоуправе, јавним 

предузећима и привредним субјектима. Ове активности не изражавају се бројкама, али за ове 

послове треба размотрити неку врсти теренског додатка (коју имају инспекцијске службе), т.ј. 

прописати већи коефицијент.  

Посебан проблем који значајно омета рад службе представља рад са странкама, који се 

одвија свакодневно и без ограниченог временског периода у току радног времена, и поред 

покушаја примене ограниченог термина. 

Собзиром да у нашој општини није формирана посебна служба за легализацију, т.ј. 

озакоњење објеката, те да сви раде све предмете, тешко је испоштовати прописане рокове за 

решавања по поднетим захтевима, те у наредном периоду треба размотрити могућност  

ангажовања посебног лица на овим пословима у циљу ефикаснијег завршетка овог обимног 

посла, а и ефикасније примене одредби измена Закона о планирању и изградњи које се односе 

на електронско издавање дозвола уз строго поштовање рокова. У прилог овоме је и чињеница 

да је нови попис незаконито изграђених објеката произвео  више хиљада нових предмета за 

озакоњење објеката који се морају решавати у наредних неколико година. 

Ступањем на снагу измена и допуна  Закона о планирању и изградњи, пред општинске 

управе и одељења за урбанизам су стављене бројне обавезе које се односе како на кратке 

рокове за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола, тако и нову организацију 

одељења због обједињене процедуре која  се почела   примењивати од 1.3.2015. године у 

аналогном облику, и размену докумената и поднесака електронским путем, која се  примењује   

од 1.1.2016.године. 

 Успешност примене електронског система издавања дозвола у нашој општини, 

оценило је и надлежно Министарство, кроз доделу 2 рачунара овом Одељењу за потребе 

спровођења поступка обједињене процедуре.  

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО  

У овој области раде 2 извршиоца и то: 1 дипломирани правник и 1 дактилограф. 

 У 2017. години обрађивани су захтеви који се односе на обједињену процедуру и 

издавање грађевинских и употребних дозвола, као и део послова око озакоњења објеката.  

Од укупно 421 редовних  предмета примљениху 2017. г.  решено је 387 предмета, а у 

раду се налази 34 предмета. 



У извештајном периоду примљено је 264 захтева који се односе на издавање 

грађевинских дозвола, одобрења за градњу, адаптацију, санацију и сл., употребне дозволе, 

уверења, обавештења и пријаве почетка градње објеката, упис права својине на објектима и 

потврда о изградњи темеља и објеката у конструктивном смислу и  сви су решени у 

2017.години. У извештајном периоду примљено је и 157 захтева за издавање уверења о времену 

градње грађевинских објеката од чега су решена 34 предмета, а 123 је у раду и по њима је 

поступљено, те је тражена допуна документације.  

У области озакоњења правоснажно је решено 71 предмет за озакоњење објеката. 

Предмети који се односе на грађевинске, употребне дозволе, одобрења, пријаве радова, 

упис права својине обрађена су електронски у складу са важећим правилником и сви предмети 

из ових области су урађени у прописаним роковима. 

Незавршени предмети су предмети озакоњења објеката и издавање уверења о старости 

објеката, што је стални задатак да се по захтевима поступи и да се донесу прописана акта. 

У извештајном периоду сваког радног дана примане су странке и истима су пружана 

обавештења и упутства везана за управну област грађевинарства.  

Поред управних предмета достављани су и подаци за министарства, судове и друге 

државне органе (статистика, извештаји и др). 

 Поред куцања свих аката референту за грађевинарство, дактилограф у одељењу куца све 

што је потребно како за ово, тако и друга одељења (послови из одељења за привреду, 

скупштинске послове, финансије и др.)  

 

СТАМБЕНО- КОМУНАЛНА ОБЛАСТ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

У овим  областима ради један извршилац- дипломирани инжењер архитектуре, а 

примљено је укупно 120 предмета, од којих је решено  116, а  4  је пренато у наредну годину.  

Даном ступања на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гл. РС“, бр. 

104/16) пред општинске управе је стављена обавеза да се води Регистар стамбених заједница, у 

који је у 2017.години  за нашу територију уписано 24 стамбене заједнице. 

 У овом извештајном периоду   укупно је заведено 23  захтева из области Заштите 

животне средине,  који су прошли законску процедуру и решени у законским роковима.  

У претходној 2017.год. , примљено је укупно 72 захтева за заузимање јавне површине у 

пословне сврхе, који су сви  је прошли прописану процедуру и решени. Неки од захтева  су 

ослобођени плаћања таксе, као рецимо за излагање и продају књига, хуманитарни концерти, 

изложбе и сл. Један захтев је одбијен због непотпуности, а неки због одбијања захтева од 

стране ЈП“Дирекција за изградњу Пожега“, т.ј. ЈП „Стамбена агенција“ Пожега.  

У 2017.год. достављен је 1 захтев из области послова саобраћаја и безбедности на 

локалним саобраћајницама који је прослеђен Савету за безбедност саобраћаја општине Пожега,  

на даљу процедуру, а све у складу са чланом 2 Одлуке о безбедности и регулисању саобраћаја 

на путевима на територији општине Пожега („Сл. лист општине Пожега“ бр.8/13), којим је 

дефинисано да техничко регулисање саобраћаја на територији локалне самоуправе врши 

Одељење локалне самоуправе надлежно за послове саобраћаја, а на предлог Савета за 

безбедност саобраћаја. 

У датом периоду пренет је из претходне године  један захтев за измештање спомен 

обележја са приватног поседа на градско гробље, за који је поступак  још увек у току, у складу 



са  Законом о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. СРС“, бр.20/77 и 24/85 и „Сл. гл. РС“, 

бр.53/93, 67/93, 48/94, 101/05, Одлука УС 120/12 и 84/13).  

Поред тога,у Одељењу се обављају послови везани за нову област-енергетску 

ефикасност, а односи се на достављање података Министарствима надлежним за послове 

рударства и грађевинарства, и формирање врло компликованих база података, за које је 

неопходно  укључење енергетског менаџера у складу са Законом о енергетици.  

                                                                                                                                                                                                     

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕЗА 2017. ГОДИНУ 

Као и свих претходних година Одељење за правне и скупштинске послове обављало је 

послове утврђене Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе 

као и остале који су се због природе послова морали одрађивати, а све у функцији што 

квалитетнијег рада. 

Одељење се максимално трудило да се испоштује законитост, благовременост и 

квалитет рада. 

У Одељењу је у сталном радном односу три извршиоца, док је један ангажован по 

Уговору о привременим и повременим пословима због одласка претходника у пензију 

(Ђорђевић Радмиле - у јуну месецу престао радни однос због одласка у пензију). 

Истичем да сам имао добру сарадњу са радницима Одељења а у  свакодневном послу сам по 

потреби сарађивао са начелницима других одељења и запосленим у њима. Свакако морам да 

истакнем и добру сарадњу са осталим субјектима од којих је зависио мој рад и Одељења у 

целини. 

Послови су завршавани у предвиђеном року осим што је се одужио спор између 

извршног повериоца Земљорадничке задруге Морава Горобиље из Горобиља и извршног 

дужника Предузећа ''Уљарице-Морава'' д.о.о. такође из Горобиља. Иначе, спор се води 

од 2000. године. 

У редовом обављању посла у највећој мери сам примењивао Закон о  општем 

управном поступку. Посебним решењима  сам овлашћен да се старам о примени Закона 

о заштити података о личности, Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја, Закона о правима пацијената и Закона о заштити узбуњивача. 

О обављеним пословима радници Одељења достављају појединачан извештај 

који је саставни део овог извештаја. 

                            

СТРУЧНИ И ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ 

ЗА СКУПШТИНУ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, РАДНА ТЕЛА СО 

И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 
  У току 2017. године Скупштинска служба је обавила стручне и административно-

техничке послове за 7 седница Скупштине са 122 тачке дневог реда , 29 седница Општинског 

већа од којих 20 телефонских са 178 тачака дневног реда . 
          Стручни и административно – технички послови обављени су и за радна тела Скупштине 

и Општинског већа и то : 1 седница Савета за пољопривреду и заштиту животне средине,  3 

седнице Савета за друштвене делатности ,5 седница Комисије за именовање директора јавних 

предузећа, 1 седницу Комисије за доделу општинских признања, 6 седница Савета за буџет и 

финансије , 8 седница Административно-мандатне комисије,  6 седница Савета за безбедност 

саобраћаја.                        

                                                                                                                      
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНО 

ТЕХНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ  ЗА СКУПШТИНУ,  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ и СЕКРЕТАРСКЕ 



ПОСЛОВЕ ЗА  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

 У извештајном периоду за 2017.годину извршени су следећи послови 

- Примање поднесака за Општинско веће, припрема материјала за седнице  

Општинског већа и Скупштине , помагање у припреми дневног реда за седнице 

Општинског већа и Скупштине и комплетирање материјала за Општинско већа и 

Скупштину. Куцање и слање позива и материјала за седнице Општинског већа и 

Скупштине. 

- Вођена евиденција о присутности већника и одборника на седницама 

Општинског већа и Скупштине. 

- Вођени и куцани записници  са 7 редовних седница Скупштине општине са 

укупно 122 тачкe дневног реда. 

- Вођени и куцани записници за  9   редовних седница Општинског већа са укупно 

146 тачaкa дневног реда. 

- Сазвала  20 телефонских седница Општинског већа и сачинила записнике са 

истих, са укупно  32  тачке дневног реда. 

- Организациони послови за Службу, начелника општинске управе и заменика 

начелника Општинске управе (секретарски послови – примање поште, послови 

кореспонденције, скидање поште са mail-a, примање странака, заказивање 

састанака и остали послови по налогу начелника  и заменика начелника 

општинске управе). 

- Обезбеђивање канцеларијског и другог материјала за начелника општинске 

управе и заменика начелника Општинске управе. 

-Сва донета акта на седницама Општинског већа и Скупштине , достављена су надлежнима 

и чувају се у документацији (комплетан материјал са седнице Скупштине општине и 

Општинског већа). 

- Обављани и други послови по захтевима председника и заменика председника општине, 

начелника општинске управе и заменика начелника Општинске управе и председника 

Скупштине општине. 

.                                                                                               

                                                                                                                 

 

ДАКТИЛОГРАФСКИ  ПОСЛОВИ У СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

Обављени сви дактилографски послови из надлежности Одељења, Општинске управе, 

повремени послови за потребе: председника Општине, заменика председника Општине и 

Ликвидационог управника. 

Обављени су и дактилографски послови за потребе месних заједница, грађана, 

одборника, чланова Већа, предузећа и установа чији је оснивач Општина. 



Такође, обављени послови за Матичку служби ради уписа података из матичне књиге 

рођених-унето 6.500 уписа, да би електронска евиденција заживела и били испоштовани 

законски рокови постављени од стране Министарства за државну и локалну самоуправу 

 

          

Н А Ч Е Л Н И К, 

Велимир Максић 
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                                 ОПШТИНА ПОЖЕГА 

                             ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                       ПРЕДЛОГ 

 

 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
О  РАДУ   ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

ПОЖЕГА, фебруар  2018. године 
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                                                                                                                             ПРЕДЛОГ 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), а у 

вези са чланом 34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр. 111/09 , 92/11 

и 93/12),  члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/11 и 3/12) и члана 105. Статута 

општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ ,бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине 

Пожега на седници одржаној ________2018. године, усвојила је 

 

 

Г  О  Д  И  Ш  Њ  И     И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

О  РАДУ   ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 

ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ  ПОЖЕГА У 2017. ГОДИНИ 
 
 
 

 

I  Увод 

 

 

Област заштите и спасавања у ванредним ситуацијама свеобухватно је уређена Законом о 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), док су поједине 

области које могу имати утицаја на животну средину и безбедност грађана уређене посебним 

законима. 

Овим Законом је дефинисано успостављање интегрисаног система заштите и спасавања у 

оквиру кога поред надлежних државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне 

самоуправе значајно место, улогу  и одговорност имају штабови за ванредне ситуације. 

Изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама а самим тим и изменама Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите уређена је израда, предлагање и усвајање 

Годишњег  извештаја о раду, што је и примењено у овом поступку, на основу чега Скупштина 

општине Пожега разматра и усваја овај Извештај. 

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 17.11.2011. године донела је 

Националну стратегију заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, која је после Закона кључни 

докуменат којим се  дефинишу стратегијски правци развоја заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама. 

Поред Закона и стратегије из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама донето 

је више подзаконских прописа. 

Годишњи Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 

2017.  и Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 2018. 

годину донет је на Скупштини општине Пожега ________2018. године.  

У току извештајног периода су били присутни проблеми у обезбеђењу средстава за 

спровођење активности по Плану рада и материјални и кадровски проблеми јавних предузећа у 

делу извршавања превентивних и оперативних мера заштите и спасавања.  

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Пожега и поред наведених проблема и 

слабости обезбедио је рад и реализацију планских активности, што је наведено у посебном делу 

Извештаја. 
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II   Доношење организационо планских и других докумената 

      у складу са Законом о ванредним ситуацијама  
 

У складу са надлежностима локалне самоуправе у складу са Законом о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), Скупштина општине Пожега 

донела  је следеће: 

- Закључак  о прихватању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Пожега у 2017. години. 

- Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за 

територију општине Пожега у 2018. години. 

  

 

III  Стање угрожености елементарним непогодама, и другим несрећама на 

        територији општине Пожега  

  

Хидрометеoролошки завод Републике Србије доставља најаве прогнозе времена 

јединицама локалне самоуправе преко Оперативног центра Ужице, посебно оне врсте 

хидрометеoролошких појава које могу проузроковати елементарне непогоде. 

Општински штаб за ванредне ситуације пратио је стање угрожености од елементарних 

непогода и других несрећа на основу података од надлежних органа, служби (Оперативног центра 

...), привредних друштава и других правних лица, месних заједница и грађана. 

 

Од елементарних непогода на територији општине регистроване су појаве и то: 

 

Kлизишта, одрони и ерозије: 

 

Клизишта, одрони и ерозија настају и активирају се у највлажнијем  периоду године. То је 

углавном пролећни период (друга половина марта и почетак априла, после топљења снега), или је 

то јесењи период са хидролошким максимумом. Познато је да су се ове појаве у знатној мери 

активирале у току 1984. године, у раном пролећном периоду,  почетком марта 2006. године, као и 

2014.године у априлу и мају,после обилних атмосферских падавина. Након сваког од наведених 

периода, када  се активирао већи број клизишта, одрона и ерозија, сваке године активирају се нова-

примарна, као и секундарна у оквиру клизних тела старих клизишта, одрони и ерозије. 

Трајна санација сталних клизишта подразумева (геолошко истраживање, израду пројекта и 

свеобухватну санацију клизишта), што захтева знатна средства, којих тренутно нема. 

Одрони су присутни на територији Општине у великом броју. 

Ерозије трајно оштећују квалитет земљишта посебно на брдско планинском терену са 

израженим косинама, на земљиштима погодним за ерозију  и услед неадекватне обраде таквих 

земљишта. 

 

Снежни наноси, мећаве и поледица: 

 

Снежне падавине на територији општине Пожега нису имале обележја елементарне 

непогоде, то значи да није било снежних наноса, мећаве а ни посебно ниских дневних температура 

а тиме ни већих поледица. 

За разлику од 2012. године када су снежне падавине имале обележја елементарне непогоде, 

извештајна година, у овом смислу, не да није имала обележје елементарне непогоде него се може 

сматрати годином са средњим и испод средњих просечних снежних падавина и температуре. 

Ова карактеристика се односи како на период јануар-март тако и на период новембар-

децембар. 

  
Суша у току  2017. године није било проблема са сушом имало је довољно падавина. 
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1. Град: На територији општине Пожега од планираних 18 станица, ове године радило је 17. 

Због недостатка стрелаца није била активирана станица, 57-Роге. Ове године на територији 

Пожеге је било 8 дана са дејством и са 20 ЛС утрошене су укупно 54 ракете. По 

активираној станици утрошено је 3,2 ракета. Утрошак ракета би био већи пошто су то 

налагале временске ситуације, али ракета једноставно није било.Појава суградице је 

забележена у 4 случаја, а града у 3. Штете од града забележене су у 1 дану (17.09) на 

површини од 140 ха  са оштећењима од 5-10 % на пољопривредним културама.  Рад 

стрелаца углавном је добар. Сарадња са Општином је уобичајена.Набављено је 28 

противградних ракета и општина је исплатила по 30  хиљада динара по стрелцу, за сезону.   

Табела о штетама  за општину   Пожега 

 

Датум Извор податка, пољопривредна култура, ха ,% пов. /ха/ % 

01.јул Екипа РЦ: Село Тометино Поље 140 ха (на кукурузу,воћу и 

поврћу) 

140 5-10 

1 дан  140 5-10 

 

Табела 5. : Приказ рада стрелаца РЦ „Ужице“ у 2017. години 

 

Број 

ЛС 
Назив ЛС 

        Презиме и име 

стрелаца и помоћника 

Број 

Оцена рада 

Неја 

вљања 

Одсуство 

са 

дејства 

Кашњењ

а 

на 

дејство 

ПОЖЕГА 

046 Мађер 
Богдановић Млађен 

Богдановић Милутин 
9 - - 

5 

5 

047 Мршељи 
Лубинић Предраг 

Лубинић Далиборка 
40   

5 

5 

048 

 

Горња  

Добриња 

Чарапић Илија 

Чарапић Милка 
2 - - 

5 

5 

049 Душковци Филиповић Братислав  - - 5 
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Филиповић Радован 5 

050 
Тометино  

Поље 

Васовић Милија 

Васовић Радивоје 
21 - 1 

5 

5 

0 51 Љутице 
Марић Горан 

Марић Милољуб 
4   

5 

5 

052 Јежевица 
Јованић Љубиша  

Јованић Милијан 
4 - - 

5 

5 

053 Каленићи 
Вистаћ Радојко 

Вистаћ Јованка 
16  - 

5 

5 

054 
Доња  

Добриња 

Јовичић Душко 

Марковић Дарко 
 -  

5 

5 

055 Врањани 
Лазаревић Миливоје  

Краљевић Владан 
2 - - 

5   

5 

056 Висибаба 
Андан Мићо  

Андан Душица 
1 -  

5 

5 

058 Годовик 
Јевђовић Марко 

Јевђовић Милета 
2 - - 

5 

5 

0 59 Горобиље 

Зечевић Милан 

Јаковљевић Војислав 
9   

5 

5 

060 Бакионица 
Шујдовић Вук 

Шујдовић Жико 
19 - 

 

 

5 

5 

061 Табановићи 
Петровић Благоје 

Павловић Коста 
4 - - 

5 

5 

062 
Средња  

Добриња 

Ковачевић Милан 

Ковачевић Мирко 
4 -  

5 

5 

143 Душковци 2 
Цицовић Сретен 

Цицовић Златија 
3 - - 

5 

5 
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Поплаве  - На територији Општине, дана 02.06.2017.године догодила се елемнтарна непогода 

праћена обилним падавинама,олујним ветром и ударима грома, која је захватила већи део 

територије општине.Као последица обилних падавина дошло је до појаве бујичних поплава ,  

изливања потока и пораста водостаја река. 

 Дошло  је до оштећења путева,објеката и мостова у Месним заједницама које су највише 

биле погођене падавинама. 

 Елементарном непогодом оштећено је 90 путних праваца, а за поправку истих утрошено је 

око 6.200 метара кубних материјала за насипање. 

 Велики број домаћинстава претрпео је штету на објектима, укупно је оштећено око 40 

објеката и пољопривредним усевима.Прелиминарно штета је процењена на око 86.000.000. динара 

и то по следећим ставкама: 

 инфраструктура 13.000.000 дин. 

 Привредни објекти 8.000.000 дин. 

 Стамбени објекти 4.000.000 дин. 

 Електроенергетски систем 15.000.000 дин 

 водоводна и канализациона мрежа 1.000.000 дин. 

 

 Техничко технолошких несрећа - Укупан број интервенција ВСЈ износио је 196.Од укупног 

броја интервенција, 172 интервенције је било због пожара , 4 техничке интервенције у саобраћају,7 

техничких интервенција, 8 црпљења воде и 1 дежурства. 

 

Пожари, експлозије и хаварије - Од укупног броја интервенција, 172 интервенција је било због 

пожара. На значајно смањење броја пожара, посебно је утицала релативно повољна метеоролошка 

ситуација са  повољним распоредом кишних дана у односу на сушни период и дане са високим 

дневним температурама. Поред наведеног, треба узети у обзир и превентивне и друге мере које се 

предузимају на заштити од пожара.   

Од укупног броја пожара било је  62 на грађевинским објектима , 117 пожара на отвореном 

простору или шумских пожара и 15 пожара на саобраћајним средствима. 

У интервенцијама од пожара учествовала је ВСЈ са 639 ватрогасаца-спасиоца и 295 

ватрогасна возила. 

Укупна површина захваћена пожаром на отвореном простору износила је 33.068 ари, а 

спашена површина износи 1.330 ари. 

Укупна површина захваћена пожаром на објектима износи 7.720 м2, а спашена површина 

износи 5.100м2. 

У току интервенција било је повређених 10 цивилних лица, 2 погинула,1 повређен 

припадник ВСЈ, и 2 спашена лица. 

У току извештајне године није било пожара ширих размера, као ни хаварија. 

Такође није било ни техничко-технолошких удеса. 

  

 

IV  Активност и рад Општинског штаба за ванредне ситуације 

 

 

а) Реализовани плански задаци 

 

Општински штаб за ванредне ситуације  по утврђеном задатку „одржавања редовних и 

ванредних седница штаба“ , одржао  је 3 редовне седница.  
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На редовним седницама штаба поред наведених питања разматрана су и друга питања  

мимо Плана рада, по захтеву надлежних органа, служби и штабова.На овим седницама је донето 4 

закључака. 

Због елементарне непогоде од дана 02.06.2017.године као и због завођења ванредне 

ситуације ( проглашена дана 03.06.2017.године, укинута дана 28.07.2017.године) одржано је 4 

ванредних седница на којима је донето 10 закључака. 

 

б) Нереализовани плански задаци 

 

По годишњем плану нису реализовани задатци, за које нису се створили услови за 

реализацију: 

-Није дато мишљење на предлог процене угрожености ; 

-Није дато мишљење на   предлог плана заштите и спасавања (нису се створили услови за 

израду предлога плана јер није урађена процена); 

-Није разматран Извештај о функционисању система одбране од града на територији 

Радарског центра Ужице за период 15.04.-15.10.2017. године  

-Није активиран Штаб у случају настанка опасности изазване  техничко технолошким 

несрећама ( јер таквих опасности није било); 

-Није вршено обучавање команданта ( само к-дант кроз једнодневну обуку), заменика 

команданта и чланова Штаба за заштиту и спасавање у Националном тренинг центру (није 

организована ова врста обучавања). 

 

в) Реализовани задаци мимо плана рада 
           

Активност Штаба се одвијала и кроз непосредну сарадњу са надлежним органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима на праћењу реализације утврђених закључака (мера и 

активности). 

Штаб се обратио ЈП Железнице Србије за чишћење пропуста испод магистралног пута као и 

испод железничког колосека на релацији Пожега -Ужице. За сада нису добијени ти услови али 

постоји обећање да ће ти услови стићи и моћи ће да сприступи реализацији тог задатка. 

Штаб се обратио Окружном штабу за ванредне ситуације Ужице са захтевом да се омогући 

коришћење ватрогасног возила за сузбијање и гашење пожара на територији општине Пожега. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације своју активност и рад на основу Годишњег плана рада  

и указане потребе углавном  је базирао на: 

 

1. Праћењу стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа 

 

Преко надлежних органа и служби обезбеђено је континуирано праћење појава могућег 

угрожавања људи, материјалних добара и животне средине од: 

-елементарних непогода; 

-техничко технолошких несрећа. 

 

2. Праћење стања редовног снабдевања  грађана водом, електричном енергијом и 

другим потребама 

 

Поред праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа обезбеђено је 

праћење и других појава које могу угрозити или отежати нормално функционисање комуналних и 

других потреба становништва. 

Редовно снабдевање водом, електричном енергијом, а посебно у току зимске службе и 

чишћење и одржавање државних, општинских и некатегорисаних путних праваца, одржавање 

јавног превоза и других стања, омогућава правовремено реаговање надлежних органа и служби у 

циљу несметаног функционисања свих грађана на територији општине. 
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3. Предузимање превентивних мера заштите од елементарних непогода и других несрећа 

 

На основу годишњег плана рада и захтева надлежне службе, органа и штабова у извештајној 

години, Општински штаб за ванредне ситуације је благовремено разматрао и утврдио превентивне 

мере на: 

-заштити и спасавању од поплава; 

-заштити и спасавању од пожара и других опасности; 

-заштити од града; 

-заштити од суше; 

-сагледавању припремљености јавних и других служби за рад у зимском периоду и заштити од       

снежних наноса,мећава и поледица. 

О превентивним мерама заштите и спасавања благовремено су упозната јавна и друга 

предузећа, органи, друга правна лица, месне заједнице и грађани у циљу предузимања утврђених 

мера. 

У делу предузимања превентивних мера присутни су и одређени проблеми почев од 

материјалних до организационих, кадровски и других, чиме се умањују могућности правовремене 

припремљености за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа. 

 

 

4. Сагледавање стања у појединим областима од значаја за заштиту и спасавање и 

утврђивање мера за побољшање стања   
 

Поред наведених питања, Штаб је разматрао и друга питања у циљу праћења укупног стања из 

ове области, а определио је и даље активности по истом. У делу овог извештаја „реализација 

задатака мимо плана“ наведена су разматрана питања. 

 

 

5. Предузимања мера у случају непосредне опасности - када наступе елементарне 

непогоде и друге несреће и активирање Штаба 

 

У извештајној години, како је напред наведено, била је елементарниа непогода и то у јуну 2017. 

године за које је требало активирати Штаб или друге органе. Углавном, редовном и ванредном 

делатношћу надлежних органа и служби отклањане су последице угрожавања људи и материјалних 

добара.  

 

Штаб за ванредне ситуације одржао је 4 ванредне седнице у вези насталих проблема и предузео 

мере на ублажавању и отклањању непосредних последица од елементарних непогода и других 

несрећа. 

            

 

V  Обучавање и оспособљавање за рад на пословима заштите и спасавања 
 Обука команданата, заменика команданта и чланова штаба за ванредне ситуације није 

реализована (реализација ове обуке у Националном тренинг центру), осим к-данта.  

VI  Финансирање 

 

Финансирање заштите и спасавања врши се из буџета општине Пожега. Обзиром на значајно 

веће потребе за  финансијским средствима у овој области (како за улагање у превентиву, тако и у 

оперативне и друге активности) које би омогућиле укупно јачање капацитета Општине у заштити и 

спасавању, остаје да се кроз већа издвајања из буџета и из других извора створе повољнији услови 

за активност  локалне самоуправе на овом плану. 

 

 

VII Информисање 
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О активности и раду органа локалне самоуправе по питањима заштите и спасавања углавном 

редовно је информисана јавност, преко средства јавног информисања. По неким аспектима 

активности Штаба за ванредне ситуације извештавано је Општинско веће и  Скупштина општине, 

надлежни органи и штабови за ванредне ситуације.  

 

 

 

VIII Организационо-техничке  припреме  за  рад  на 

       пословима заштите и спасавања (цивилне заштите) 

 

Нове надлежности локалне самоуправе, предвиђене Законом о ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“,број 111/09 , 92/11 и 93/12), требало је организационо и технички 

утемељити у већ постојећој организацији Општинске управе општине Пожега. 

Информациона подршка за рад на пословима заштите и спасавања није посебно обезбеђена, 

већ се користи постојећа информациона опрема Општинске управе. 

Када се сагледају укупне организационе и техничке припреме за рад на пословима заштите и 

спасавања, може се констатовати да су створени елементарни услови за рад.  

                      

IХ Запажања и оцене рада 

 

Ако се изузму наведене активности  које нису реализоване по Годишњем плану рада из 

оправданих разлога (укључујући  кадровске и материјалне проблеме) остале активности су 

реализоване благовремено и квалитетно. 

Мимо планираних активности, реализоване су  активности на основу указане потребе или по 

захтеву надлежних органа. 

Укупно узевши рад Штаба за ванредне ситуације у 2017. години је био садржајан и успешан, 

посебно у делу праћења стања и  предузетих превентивних активности на заштити људи и 

материјалних добара.   

Активност и рад Штаба за ванредне ситуације на превентивној заштити условљен  активношћу 

и радом јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица, ограниченим 

финансијским средствима, кадровским и материјалним ресурсима, и даље је оптерећена 

слабостима. На овом плану, чине се одређени помаци али засада недовољни да би се обезбедио 

већи степен спремности и способности за одговор на елементарне непогоде и друге несреће. 

  

На основу изнетог у Извештају о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине 

Пожега у 2017. години, Скупштина општине Пожега је усвојила следећи 

 

 

З        А      К      Љ      У      Ч         А         К 

 

 Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 

2017. годину. 

 

 

01 Број: 020-44-2/18 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 
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ОПШТИНА ПОЖЕГА 

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                                     ПРЕДЛОГ 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ 

ПОЖЕГА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖЕГА, фебруар 2018.године 
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), а у 

вези са чланом 34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“бр. 111/09 , 92/11 

и 93/12),  члана 3.  Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/11 и 3/12) и члана 105. Статута 

општине Пожега („Службени лист општине Пожега“,бр. 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине 

Пожега на седници одржаној ___________ 2018.године, усвојила је 

 

                                            Г  О  Д  И  Ш  Њ  И     П  Л  А  Н     Р  А  Д  А 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  I    Увод 

 

 

Годишњим планом рада Општинског штаба за ванредне ситуације, плански се усмерава 

активност на реализацију задатака овог Штаба у области заштите и спасавања  утврђених: 

 

1. Законом о ванредним ситуацијама, („Службени гласник РС“, бр. 111/09,  92/11 и  93/12); 

2. Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, коју је донела 

Народна скупштина Републике Србије 17. новембра 2011. године; 

3. Одлуком о организацији цивилне заштите на територији општине Пожега, („Службени 

лист општине Пожега“, број 2/11 и 3/12). 

 

 

II   Годишњи План рада  

 

Планом рада предвиђене су годишње активности са носиоцима и роковима реализације.  

Посебно су планиране активности на праћењу стања евентуалне угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа, активирање Штаба и предузимање мера на спречавању 

настајања или отклањања последица елементарних непогода и других несрећа, укључујући и 

санирање постојећег стања.  

Планом су предвиђене активности праћења стања у области заштите и спасавања и 

предузимање мера на побољшању стања у тој области укључујући потребу предузимања 

превентивних и оперативних мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других 

несрећа.  

Поред наведених планских активности, предвиђене су и друге активности, којима се 

обезбеђује свеобухватно ангажовање, како Штаба тако и других органа и тела на заштити и 

спасавању. 

У оквиру планираних активности  предвиђена је и обавеза праћења реализације утврђених 

закључака, наредби и препорука, као и извештавање по свим питањима из делокруга рада 

надлежних органа, штабова и информисање јавности. 

 

 

Годишњи план рада Штаба предвиђен је по следећим областима: 

 

1. Организационо- плански послови; 

2. Праћење стања у области заштите и спасавања и предузимање мера за побољшање стања 

у тим областима; 

3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 

активирање Штаба и других органа, правних лица и јединица; 
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4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање; 

 

 

 

 

5. План рада, извештавање , информисање и друге активности, и 

6. Текућа активност у раду штаба. 

7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима; 

 

 

 

 

Преглед планираних активности по областима  са носиоцима и роковима  реализације и    

то: 

           

1. Организационо- плански послови: 
 

1. Разматрање и давање мишљења на Оперативни план заштите од поплава на водама II реда 

општине Пожега за 2018. годину 

Нацрт припрема: Локална самоуправа. 

Рок: јануар-март 2018. године. 

 

2. Разматрање и давање мишљења на предлог процене угрожености: 

Предлог процене  припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи 

са надлежном службом. 

Рок: током  2018. године. 

 

3. Разматрање и давање мишљења на предлог  плана заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама 

Предлог плана припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са 

надлежном службом и члановима штаба. 

Рок: током  2018. године. 

 

4. Разматрање и давање мишљења на   предлог процене и  плана заштите од удеса за објекте 

локалне самоуправе угрожене терористичким активностима 

Процену и предлог плана припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у 

сарадњи са надлежном службом. 

Рок: током  2018. године. 

 

5. Образовање, помоћних, стручно оперативних тимова за специфичне задатке заштите и 

спасавања 

Предлог за образовање тимова припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном 

службом. 

Рок: током 2018 . године. 

 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о образовању и попуни јединица опште намене у 

насељеним местима општине Пожега 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок: током 2018. године. 

 

7. Разматрање и усвајање Извештаја о именовању повереника и заменика повереника ЦЗ у 

органима, привредним друштвима и другим правним лицима на територији општине Пожега 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок: током 2018. године. 
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2. Праћење стања у области заштите и спасавања и  предузимање мера на побољшању 

стања у тој области 

 

1. Разматрање и усвајање Извештаја са предлогом превентивних и оперативних мера заштите 

од поплава на територији општине Пожега у 2018. години 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок:  фебруар-март 2018. године. 

 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним планским и другим припремама за уређење 

објеката за заштиту од поплава слива реке  Западна Морава 

Материјал припрема: ЈВП Србија воде,ВПЦ „Морава“ Ниш,РЈ ''Западна Морава'' Чачак. 

Рок; током 2018. године. 

 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од клизишта и одрона на 

територији општине и предлога мера за побољшање стања у овој области 

Материјал припрема: Локална самоуправа.                                       

Рок:  април-мај  2018. године. 

 

4. Разматрања и усвајање Извештаја са предлогом  превентивних и оперативних мера 

заштите од суше 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

             Рок:  април-мај  2018. године. 

 

5. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од пожара са предлогом мера за 

побољшање стања у овој области 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок:  јул-септембар  2018. године. 

 

6. Разматрње и усвајање Извештаја о функционисању система одбране од града на 

територији Радарског центра „Ужице“ за период 15.04. – 15.10. 2018 године са посебним освртом 

на рад противградне службе на територији општине Пожега  

Материјал припрема: Радарски центар „Ужице“. 

Рок:  октобар-новембар   2018 године. 

 

7. Разматрање и усвајање Информације о стању припремљености служби од јавног 

интереса у зимској сезони 2018/2019 на територији општине Пожега. 

Материјал припрема: Локална самоуправа. 

Рок: октобар-новембар 2018 године.. 

 

8. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености  (кадровске и материјалне) 

Црвеног крста Пожега за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и 

других несрећа на територији општине Пожега 

Материјал припрема: Црвени крст Пожега. 

Рок: током 2018 године. 

 

9. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености  (кадровске и материјалне) 

Центра за социјални рад за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и 

других несрећа на територији општине Пожега 

Материјал припрема: Центар за социјални рад Пожега. 

Рок: током 2018 године. 
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10. Разматрање и усвајање Извештаја о преузимању и уништавању НУС- а на  територији 

општине Пожега 

Материјал припрема: Одељење за ванредне ситуације Ужице. 

Рок: током 2018 године. 

 

3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других       

несрећа и активирање   Штаба и других органа, правних лица и јединица 

 

 1. Непосредно праћење стања угрожености од елементарних непогода, техничко– 

технолошких несрећа и других опасности на територији Општине 

Стање угрожености прати: Локална самоуправа,Општинска управа, Оперативни центар, 

Полицијска станица, Ватрогасно-спасилачка јединица и извештава  Општински штаб за ванредне 

ситуације. 

Рок: током 2018 године. 

 

2. Активирање Штаба у случају најаве или настанка опасности изазване елементарним 

непогодама, техничко – технолошким несрећама. 

Активирање штаба налаже: Командант штаба на предлог Општинске управе и надлежне 

службе. 

Рок: одмах по насталој потреби у току 2018 године. 

 

3. Ангажовање и рад штаба на спречавању настајања и отклањању последица елементарних 

непогода и других несрећа, укључујући обнову и стварање услова одрживог развоја 

Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 

Рок:  пре или по настанку елементарне непогоде и друге несреће у току 2018. године.  

 

4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање 

 

1. Обучавање команданта, заменика команданта и чланова штаба за заштиту и спасавање у 

Националном тренинг центру и на другим местима 

Носилац обуке: Национални тренинг центар (по сопственом плану). 

Рок: током 2018. године. 

 

2. Едуковање становништва кроз дистрибуцију (упознавање) са Породичним приручником за 

понашање у ванредним ситуацијама (који је издао Сектор за ванредне ситуације МУП-а) 

Носилац израде и дистрибуције: Локална самоуправа по посебном плану. 

Рок: током 2018 године. 

 

3. Опремање телекомуникационом, информатичком и другом опремом Штаба, других органа и 

тела 

Носилац активности: Општинска управа. 

Рок. Током 2018. године. 

 

5. План рада, извештавање, информисање и друге активности 

 

1. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за 

ванредне ситуације општине Пожега у 2017. години  

Предлог Годишњег извештаја о раду припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 

Рок: јануар-фебруар  2018 године. 

 

2. Разматрање и  утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне 

ситуације  општине Пожега за 2018 годину 

Предлог Годишњег плана рада припрема: Општински штаб за ванредне ситуације. 
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Рок:  јануар-фебруар  2018.године. 

 

 

 

  3. Достављање извештаја надлежним органима управе, општине, надлежним штабовима и 

другим и информисање становништва о активностима у раду, посебно у случају елементарних 

непогода и других несрећа. 

Носилац активности: Локална самоуправа и Општински штаб за ванредне ситуације. 

Рок: током 2018. године. 

 

6. Текуће активности у раду штаба 

 

1. Одржавање редовних и ванредних седница Штаба по указаној потреби и захтевима 

надлежног штаба, надлежног органа-службе,  органа општине и др. 

Седнице Штаба припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом и др. 

Рок: током 2018. године. 

 

2. Праћење реализације утврђених закључака, наредби и препорука Општинског штаба за 

ванредне ситуације, разматрање извештаја по тим питањима и заузимање ставова 

Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 

Извештај припрема: Локална самоуправа или други орган, привредно друштво или друго 

правно лице одређено закључком, наредбом или препоруком. 

Рок: Према утврђеном року током 2018. године. 

 

3. Извршавање и других послова у складу са законом, одлукама, наређењима и захтевима 

надлежних органа управе, општине и штабова 

Послове извршава Штаб: по наређењу и захтеву надлежних органа управе, општине и штабова. 

Рок: током  2018. године. 
 

 

7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима,            

привредним друштвима и другим правним лицима 

 

Остварење сарадње са штабовима суседних општина и града Ужица, органима, привредним 

друштвима и другим правним лицима са територије општине и шире у спровођењу задатака 

заштите и спасавања 

Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације. 

Рок. Током 2018. године. 
 

 

III   Реализације Годишњег плана рада 

  

Да би се обезбедила реализација Годишњег плана рада неопходно је: 

 

-Обезбедити кадровске и материјалне претпоставке, првенствено у раду Општинске управе, као 

и код других органа, јавних предузећа, привредних друштва и других правних лица; 

-Обезбедити неопходан степен обучености и оспособљености како чланова штаба тако и 

других органа и тела; 

-Обезбедити нужан износ финансијских средстава из буџета општине Пожега, како би се 

реализовале предвиђене активности а посебно обезбеђење средстава за пружање помоћи 

угроженом становништву (физичким и правним лицима) у случају евентуалних већих последица- 

штета од елементарних непогода и других несрећа. 
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Годишњи план рада доставити: 

 

- Општинском штабу за ванредне ситуације општине Пожега; 

- Општинској управи општине Пожега; 

 

 

- Одељењу за ванредне ситуације Ужице; 

- Окружном штабу за ванредне ситуације Ужице; 

- Црвеном крсту Пожега; 

- Центру за социјални рад Пожега; 

- ЈВП Србија воде, ВПЦ ''Морава'' Ниш, РЈ ''Западна Морава'' Чачак; 

- Радарски центар ''Ужице''; 

- Архиви Скупштине општине Пожега.  

 

 

01 Број: 020-44-1/18 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

Зорица Митровић 
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СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

О б р а з л о ж е њ е 

 На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

(„Сл. гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), у коме стоји да органи 

аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере подршке за 

спровођење пољопривредне политике за подручје тероторије аутономне покрајине и 

јединице локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за 

трошкове складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то 

само за вештачко осемењавање, као и мере политике руралног развоја за подручје 

територије аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, то је неопходно да 

јединица локалне самоуправе донесе овај Програм. 

 Општина Пожега је израдила предлог Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018.годину и доставила дана 

07.03.2018.године, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на давање 

претходне сагласности.  

Министарство је доставило Решење о давању претходне сагласности под бројем 

320-00-01651/2018-09 дана 19.03.2018.године на Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018.годину. 

Скупштина општине Пожега је на седници од 29.03.2018.године усвојила наведени 

Програм. 

Ребалансом буџета општине Пожега на седници од 29.03.2018.године обезбеђена су 

финансијска средства у износу од 2.000.000,00 динара, за субвеционисање набавке 

пољопривредне механизације у оквиру мере 2.3 Назив и шифра мере: Инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава,101. Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018.годину. 

На основу наведеног општина Пожега је израдила измену Програма и доставила 

надлежном министарству на давање претходне сагласности дана 21.05.2018.године. 

Министарство је доставило Решење о давању претходне сагласности под бројем 

320-00-03759/2018-09 , дана 11.06.2018.године, на измену  Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2018.годину. 

Како је чланом 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 

развоју („Сл.гласник РС“, бр.10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), прописано да 

Програм подршке доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе уз претходну 

сагласност министарства, то је неопходно да се на наредној седници Скупштине општине 

Пожега донесе закључак о усвајању наведеног Програма. 

Предлагач-Општинско веће 

Председник општинског већа 

Председник општине 

др Милан Божић 
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 I.ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

1.1 Анализа постојећег стања 

 

1.1.1 Географске и административне карактеристике 

 

Општина Пожега се налази у Западној Србији. Пожега лежи у пространој котлини 

која представља најплоднији и истовремено најнижи део Златиборске области.Њена 

надморска висина је 312 метара.Општина Пожега обухвата површину од 426,5 км2, има 42 

насеља и 55 катастарских општина са око 30.000 становника. 

Територија Општине је издужена у правцу север-југ, са праволинијском дужином 

од 42 км и просечном ширином од 10 км.Обухвата подручије између највишег врха 

Маљена(Краљев сто,1103м) на северу, Овчара(985м) и Каблара(889м) на истоку, 

Крстаца(623м) на југоистоку, Клика (927м ) на југу и Трешњевице(635м) на западу. 

Граничи се са општинама Ужице и Косјерић на западу, са општином Ариље на југу, на 

северу је општина Мионица, а на истоку општине Горњи Милановац, Чачак и Лучани. 

Општина Пожега спада у средње развијене,урбане,привредне и културне средине 

Републике Србије.Сразмерно броју становника, Пожега има задовољавајућу пратећу 

инфраструктуру у облику здравственог, просветно-образовног, културног, техничко-

сервисног, саобраћајног и општег степена задовољења потреба житеља своје 

општине.Средиште општине је насељено место Пожега.Центар општине се налази на 310м 

надморске висине,удаљена је од Београда 180 км и од Ужица 25 км. 

Пожега је значајна саобраћајна раскрсница друмског и железничког саобраћаја.У 

њој се налази највећа ранжирна станица на прузи Београд-Бар, а кроз њу пролази 

магистрални пут Београд-Црногорско приморје, а тренутно је у изградњи аутопут 

Београд-Пожега, у близини су и два аеродрома Поникве код Ужица и Лађевци код 

Краљева. 

Располаже значајним индустријским капацитетима у металопрерађивачкој, 

прехрамбеној, индустрији грађевинског материјала(индустрија камена и креча) и 

производњи намештаја.У области пољопривреде развијено је сточарство и воћарство, као 

значајан потенцијал за производњу и прераду меса, млека, воћа(ситног јагодичастог и 

коштичавог) и поврћа.У пољопривредној производњи Златиборске области значајно 

учешће имају: јабуке(59,5%),кукуруз(32%),малине(13%) и кромпир(11%).Села пожешке 

општине Јежевица, Роге и Горња Добриња су потенцијал за сеоски туризам.Археолошка 

налазишта у околини Пожеге указују на то да је ово подручје било настањено још у 

далекој прошлости. 
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Општина 

Пожега 
426 0,48 60,9 29 361 0,41 69 55 40 0 

Златиборска 

Област 
6 141 6,94 55,1 284 216 3,95 46 361 230 54 

Србија 88 502 1,00 65,6 7 199 077 100,00 81 5 820 4 512 1 593 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 2013. 

 

1.1.2 Природни услови и животна средина 

Подручје општине Пожега представља широку природну котлину која заузима 

област око горњег тока Западне Мораве и доњих токова Скрапежа и Ђетиње.Скрапеж је 

лева притока Ђетиње.Дугачак је 47,7км.Извире на јужним падинама Букова и 

југоисточним падинама Повлена, а у Ђетињу се улива у Пожешком пољу.Пожешка 

котлина чини део рељефа који се формирао око Панонског басена.У рељефном погледу 

Пожешка општина може се поделити на три дела: речне долине-алувијалне равни(300-

400м), побрђе(400-600м), високи обод котлине. 

Речне долине –алувијалне терасе се простиру дуж речних токова и то оних река 

које су пролазећи кроз нешто растреситији материјал шириле своје долине.Најшира и 

најдужа речна долина читаве општине налази се поред реке Скрапеж и Лужнице, затим 

Ђетиње, Моравице и Западне Мораве све до Овчарско-Кабларске клисуре.Раван је 

наносног порекла и благо је заталасана са узвишењима која не премашују 400 м.Зона 

алувијалних равни обухвата централне и јужне делове општине.Састоји се од мањих 

поља: Каленићко, Отањско, Прилипачко, Глумачко и највеће Пожешко.Ово је најплоднији 

и најнасељенији део општине. 

Зона побрђа уоквирује алувијалну раван а њу чине уствари косе које су заправо 

делови некадашње језерске акомулативне равни.Највише их је у западном и јужном делу 

општине.Делови абразионе површи су најбоље очувани између Годовичке реке и заравни 

села Висибаба.Остаци површи се запажају и на изолованим узвишењима Глумча (кота 

460м) и Бакионице (кота 453м).Ова зона се одликује брежуљцима,брдима мале ширине, 

различитог нагиба терена,испресецана мањим речним токовима и потоцима.Карактеришу 

је њиве, воћњаци и ливаде на блажим као и шуме по мање приступачним странама. 
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Зона котлинског оквира или брдско-планинска зона је просечне висине од 700-

800м.Њене најважније морфолошке карактеристике су остаци две абразионе површи, 

више од 800-840м, и ниже од 720-740м.Виша је најбоље развијена на заравни Лорет(841м) 

и представља део Мачкатске површи.Нижа је развијена на источној страни Благаје и 

Карауле, мањим делом у Тврдићима и Каленићима.Абразионе површине су последица 

рада Панонског мора.Брдско- планинска зона заправо заузима највећи део општине и 

најзаступљенија је у њеном северном делу.Северни део почиње линијом Засеље-Лорет на 

југу и завршава се границом села Тометино Поље на северу.Југозападни део заузима малу 

површину која морфолошки припада Златибору и прeсечена је Великим Рзавом.Простране 

ливаде, листопадне и четинарске шуме,пропланци,чисте реке и речице богате рибом 

карактеристика су ове зоне. 

Територију општине Пожега карактерише разноврсност земљишта по питању 

састава и квалитета што је опредељујући фактор за пољопривредну производњу.Алувијум 

је распрострањен у долинама Скрапежа,Ђетиње и Западне Мораве.Псеудоглеј  се налази у 

реонима села Здравчићи,Радовци,Висибаба,Лопаш,Врањани,Љутица и Тометиног 

Поља.Смоница је распрострањена у реону Јежевице,Дражиновића,Мађера,Средње 

Добриње,Годовика и Милићевог села.Смеђе рудо земљиште на кречњаку је заступљено у 

реону Рупељева,Сврачкова,Рогу и Речица. 

Климу општине Пожега карактеришу два основна варијатета умерено-

континаталне климе: континентално-планинска и умерено-континентална у долинском 

делу.Главне карактеристике умерено-континенталне климе су умерено топла лета и 

умерено хладне зиме, а прелазна доба (пролеће и јесен) су блага и релативно дуго трају.На 

подручјима која се налазе изнад 800м надморске висине заступљена је субпланинска 

клима чија су обележја прохладна лета, оштре зиме и мале температурне 

амплитуде.Температура ваздуха је један од основних климатских фактора и на основу 

ранијих истраживања и мерења средња годишња температура у Пожеги је 

9,6С.Најхладнији месeц је јануар са -1,3С а најтоплији месец је јул са 20,2С.Разлика 

између средњих температура најтоплијих и најхладнијих месеци износи 21,5С.Средња 

месечна температура ваздуха за зиму (децембар-фебруар) износи -0.6С,за лето (јун-август) 

19,6С, за пролеће(март-мај) 10,1С и за јесен (септембар-новембар) 9,9С. 

Табела 1. Средње месечне и средња годишња температура ваздуха (у ºC) за метеоролошку 

станицу Пожега (1996-2005) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 
-

1,3 

0,3 4,9 10,1 15,5 18,9 20,2 19,8 14,7 10,3 4,7 -0,9 9,7 

Извор: Метеоролошки годишњаци, 1996-2005 

Задњих неколико година бележе се промене у вредностима температуре ваздуха , а то се 

огледа у топлијим летима која дуже трају и у зимама које нису више оштре као 

некада.Главни разлог за такав ток је глобално отопљавање.Ветрови у сливу Скрапежа 

дувају из свих праваца,што је главна карактеристика брдско-планинског подручја.Уочава 

се битна разлика између долинско-котлинских и планинских делова општине. 
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На подручју општине Пожега се састају ваздушне масе из правца 

Карпата,Панонске низије и Јадрана.Највећу учесталост има северозападни ветар(104,2%), 

потом северни (100,5%) и југоисточни (73,2%), а најмању честину бележе севериосточни 

са 21,6% и југозападни(17,7%) ветар. 

Сви ветрови су приближно исте и мале јачине (1,6- 2,27 бофора). Северозападни 

ветар  је веома хладан и доноси влагу, док у летњим месецима доноси право освежење у 

виду пљускова. Карактеристике северних и североисточних ветрова су те да доносе 

хладне и топле ваздушне масе у зависности које је годишње доба и то су суви ветрови. А 

јужни ветрови топе снег јер доносе топле ваздушне масе. У народу познати ветрови су 

Дринац и Бошњак, чија је главна карактеристика да су хладни и јаки, а долазе из Босне. 

Југ, Златиборац и Ера су јаки пролећни и јесењи ветрови, топли и хладни, често опасни, 

претходници промена и претеча топљења снега. 

Влажност ваздуха је један од битнијих климатских елемената који утиче на живи 

свет (развој биљака и здравље људи), а директно зависи од температуре ваздуха и 

падавина, а посредно од осталих климатских фактора.  

Табела 2. Средње месечне и средња годишња релативна влажност ваздуха (у %) за 

метеоролошку станицу Пожега (1996-2005) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

85,2 77,9 70,6 70,1 72,1 71,5 71,5 72,9 78,7 81,0 83,6 86,9 76,9 

Извор: Метеоролошки годишњаци, 1996-2005 

У децембру је максимална релативна влажност ваздуха на подручју Пожеге, и 

износи 86,9%, а то је последица ниских температура и велике количине падавина. Најниже 

вредности релативне влажности ваздуха је у априлу 70,1%. Појава да је у априлу најмања 

влажност не одговара правилу а разлог је велико испаравање у току лета  река Ђетиње, 

Скрапежа и Моравице. Већа влажност ваздуха је у јутарњим часовима него у вечерњим 

часовима, а разлог томе је виша температура ваздуха у вечерњим часовима, као последица 

интезивнијег загрејавања у току дана. Годишњи ток влажности ваздуха стоји у обрнутом 

односу са годишњим током температура. Из тога се да закључити да је у топлијим 

месецима мања релативна влажност ваздуха него у хладнијим. Облачност, баш као и 

претходни климатски елемент, тј. релативна влажност ваздуха, стоји у обрнутом односу са 

температуром ваздуха, а са висином падавина је управо сразмерна. 

Табела 3. Средње месечне и средња годишња облачност (у десетинама) за метеоролошку 

станицу Пожега (1996-2005) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. год. 

7,8 6,5 5,9 6,5 6,1 5,2 5,1 5,2 6,8 6,7 7,4 8,2 6,4 

Извор: Метеоролошки годишњаци, 1996-2005 

 

Подручје општине  има следеће карактеристике када је у питању облачност, а то је 

да њени котлински делови имају знатно већу облачност од оних који су  на ободу и то је 

тако током целе године. Највећа облачност је у децембру, најмања у месецу јулу, а средња 
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годишња износи 6,4 десетина. Значи, максимум облачности је везан за зимске месеце. 

Средње вредности облачности су у јесен и пролеће, а минимална облачност је током 

лета.Магла је условљена облачношћу и релативном влажношћу ваздуха, просечан број 

дана са маглом износи 117 дана.Инсолација представља број сунчаних сати у току дана, 

месеца или године.Она је поред температуре један од важнијих елемената који утичу на 

развој неког подручја, а ту се пре свега мисли на развој биљног света.  

Табела 4. Средње месечне и средња годишња вредност инсолације (у сатима) за 

метеоролошку станицу Пожега (1996-2005) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. 

год. 

32,0 72,4 116,3 117,1 168,6 197,8 210,4 193,7 111,2 78,3 45,6 23,7 1367 

Извор: Метеоролошки годишњаци, 1996-2005 

  На овом подручју, инсолација је мала, с обзиром на надморску висину и 

географски положај,  а разлог за то је температурна инверзија. На годишњем нивоу она 

износи 1367 часова или 3,7 сати дневно. Године 2002. било је најмање сунчаних сати – 

1129,6 сати, док је 2000. године било највише сунчаних сати – 1688,4 сати.Пролеће има 

око 300 сунчаних сати , што је резултат корелације и инсолације.У планинским деловима 

у зимском периоду године исолација је мала око 160 часова годишње, али су зато села по 

котлинама осунчанија па то представља једну од повољности за развој пољопривреде.У 

овбом делу наше земље падавине највише зависе од продора влажних и хладних 

атлантских маса са Атлантског океана,као и од продора топлих маса са југа и југоистока, а 

у знатној мери зависе и од продора хладних зимских маса са севера и североистока. 

Табела 5. Средње месечне и средња годишња сума падавина (у мм) за метеоролошку 

станицу Пожега (1996-2005) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сума 

39,2 52,1 31,1 64,5 78,7 76,8 78,9 66,9 81,2 67,2 62,5 59,4 758,9 

Извор: Метеоролошки годишњаци, 1996-2005 

Средња годишња количина падавина на подручју општине Пожега износи 

758,9мм.Просечан број дана са кишом на територији Пожеге износи 124 дана, где највише 

кишних дана има месец мај са 14 дана,а најмање кишних дана имају јануар и фебруар са 

по 6 дана.Што се тиче снежног покривача , средња просечна годишња учесталост снежних 

дана у Пожеги износи око 35 дана.Висина снежног покривача износи око 38цм(средња 

максимална вредност) и 46цм(апсолутна вредност).Први максимум падавина се јавља 

крајем пролећа и почетком лета.Најкишовитији месец у Пожеги је септембар.Количина 

падавина према годишњим добима је следећа:пролеће са 174,3мм, лето са 222,6мм, јесен 

са 210,9мм и зима са 150,9мм падавина по м2.Постојеће климатске карактерисике чине 

климу овог подручја веома пријатном за човека и за његове активности а стим у вези и за 

бављење пољопривредом. 

У хидролошком погледу општина Пожега заузима веома важно место у Србији. 

Сви речни токови на овој територији припадају сливу Западне Мораве, а то су: Голијска 

Моравица, Ђетиња, Скрапеж и нешто мање реке као што су Велики Рзав, Лужница, 
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Каменица и Добрињска река. Западна Морава је највећа река оптине Пожега. Настаје од 

токова који долазе са југа (Голијска Моравица) и са запада (Ђетиња) и који се спајају у 

Пожешкој котлини код Јеминске стене у Пилатовићима. Ова река је дуга 295km. 

Просекавши Овчар и Каблар, изградила је Овчарско- Кабларску клисуру са којом 

Пожешка котлина је повезана са Чачанском. Моравица је десна саставница Западне 

Мораве. Извире на 1650m надморске висине испод Јанковог камена (1833m), највећег врха 

планине Голија, па је зато и добила назив Голијска Моравица. Ова река је дугачка око 88 

км и има површину слива 1500км2. Прима 47 притока међу којима је најзначајнија Велики 

Рзав, Лучак река, Ношница, Грабовачка река и др.  

Ђетиња је лева саставница Западне Мораве. Извире у Креманској котлини на 

висини од 1380m, а узводно од Ужица протиче кроз кањон дуг 8км и дубок 300m. Састаје 

се са Моравицом у најнижем делу пожешке котлине на висини од 298m. Ђетиња је дуга 

72км, а површина слива износи 550км2  и има 35 притока, а највеће су Скрапеж и река 

Сушица. Скрапеж полази са јужне стране Повлена, где настаје од неколико потока. 

Пролази кроз Косјерић и на уласку у Пожегу прима десну притоку, Добрињску реку и 

леву Лужницу. Ова река је дугачка 56км, краћа је од Ђетиње, али зато има веће сливно 

подручје површине 645kкм2. 

Велики Рзав је дугачак 62км и површина слива му је 564км2.Ова река је формирана 

отицањем вода са источних падина Златибора и Муртенице и са северних падина Мучња. 

Основна карактеристика ове реке јесте веома добар квалитет воде. Она је последица 

незагађености природе, неразвијености саобраћајне мреже, неразвијености индустрије, 

јако ретке насељености у око 90% њеног сливног подручја. Још једна занимљивост за ову 

реку је да је урађен план акумулације језера Сврачково са водоснадбевањем ове и 

суседних општина. Планом је предвиђено да то језеро буде дугачко 6800m и простираће се 

на потезу Сврачково и Роге. На територији општине се налази и доста природних извора, а 

с обзиром на геолошки састав земљишта већина њих је крашког порекла. Познати извори 

се налазе у Лопашу, Шенгољу, Јелен Долу и Годовику. Реке пожешке општине припадају 

кишно- снежном режиму умерено- континенталне варијанте јер је главни максимум на 

рекама у пролеће, а главни минимум крајем лета и почетком јесени. Можемо закључити да 

је овај простор богат водом како изданском, тако и површинском. То је последица 

падавина, величине сливног подручја, распореда биљног покривача, геолошког састава и 

рељефа. 

Као што је раније речено пожешки крај у погледу килме припада умереној- 

континенталној климатској зони, са просеком талога од 700- 800мм годишње и просечном 

температуром ваздуха  од 7,5- 9,5ºС. У ниским пределима преовлађују типови земљишта 

погодни за развитак травних заједница (алувијална, смолнице, параподзол), а у ободном 

делу типови који су погодни за развитак шумских заједница (смеђе кисело земљиште, 

смеђе рудо земљиште на кречњаку). 

Од укупне површине општине Пожега 62% је пољопривредно земљиште,31% су 

шуме а 7% остало земљиште.На територији Општине Пожега у државном и приватном 

власништву газдујеЈП“Србијашуме“, ШГ“Ужице“, ШГ“Косјерић“,ревир“ Пожега“.Укупна 

површина на државним шумама износи 2.138,14 ха, док укупна површина на приватним 

шумама износи 10.264,00 ха.Пошумљена површина у дршавним шумама износи 4,7600 ха 
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а на приватним шумама 2,3962 ха.Просечна посечена дрвна маса у претходној години 

државне шуме је 5.735,31м3 а на приватним шумама је око 1.099,00м3. Шумске површине 

су најбројније на подручју села Сврачково, Честобродица, Роге, Засеље, Лорет, Тучково, 

Папратиште, Пријановићи и Каленићи. Од шумског растиња највише је у прошлости било 

четинарског дрвећа, док је оно данас знатно мање заступљено. Има доста храста, врбе, 

липе, цера,брезе, тополе, багрема, зове, букве и другог листопадног дрвећа.Шуме одликује 

неповољно стање по узгојном облику, високих шума је мало (22%) у односу на изданачке 

шуме и шикаре (24%).Разређене и девастиране шуме покривају значајан део шумских 

површина(36%).У саставу шума доминирају лишћари(73,2%) док је учешће четинарских 

врста недовољно (27,8%).Од укупног простора под шумама, око 73% је у приватном 

власништву, а 27% је у државном власништву. 

Биљне врсте су доста разнолике па тако овде расту: хајдучица (Achillea millefolium), 

чичак (Arctium lappa), шипурак (Rosa canina), дивља нана (Mentha piperita), кичица 

(Erythraea centaurium), коприва (Urtica dioica), камилица (Matricaria cgamomilla), булка 

(Paraver rhoeas), ким (Carum carvi), маслачак (Taraxacum officinale), купина (Rubus 

fruticosus), водопија (Cichorium intybus) и многе друге. Фауна пожешког краја је такође 

разноврсна, вредно је споменути: срнећу и јеленску дивљач, зеца, лисицу, дивљу свињу, 

фазана, јаребицу, дивљу патку, муфлона, дивљу гуску, јазавца, куну белицу, препелицу, 

шумску шљуку, јастреба кокошара, сиву чапљу, ласицу итд. У водама река Скрапеж, 

Ђетиња, Моравица, Велики Рзав и Каменица сусрећемо кркушу, скобаља, клена и сома. 

Раније је у овој области било више дивљачи. Како су се шуме крчиле а лов на дивљач 

повећавао, то је број дивљачи рапидно опадао. Тек ефикаснијом заштитом  ловачког 

удружења „Књаз Милош” повећо се број појединих животињских врста.Од значајних 

заштићених природних добара ту су строги природни резерват „Чалачки поток“ и „Велика 

Плећ- Вражји Вир“. Резерват „ Чалачки поток“  простире се на 2,57ха и има карактер 

строгог природног резервата. Строги природни резерват „Велика Плећ- Вражји Вир“ 

заузима 28,64ха. Налази се у горњем делу тока реке Црне Каменице, у југоисточном делу 

масива Маљена. Обухвата главни изворишни део Црне Каменице са њеним горњим 

притокама. У клисурастом кориту ове реке налази се мањи водопад, познат под именом 

„Вражји Вир“, који има карактер споменика. Поред ова два заштићена природна добра ту 

су и: Споменик природе „Пет стабала храста лужњака“ (налази се непосредно поред 

железничке пруге Пожега- Ужице, и установљен је режим III степена заштите), Споменик 

природе „Стабло храста Цера- Почеча“ (у селу Горобиљу, површине 0,04,52 ха и такође је 

под режимом  III степена заштите), Споменик природе „Стабло храста Лужњака- Љутице“ 

(у селу Љутице, површине 0,05,10ха, III степена заштите), Споменик природе „Стабло 

храста лужњака- Беле Воде“(у селу Глумач, површине 0,05,31ха, III степена заштите), 

Споменик природе „Висибаба- стабла лужњака“ (село Висибаба, површине 0,11,05ха, III 

степена заштите).  
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Стање и трендови у руралном подручју 

1.1.3.  Демографске карактеристике и трендови 

Општина Пожега обухвата површину од 426,5 км2 (учешће у укупној површини 

Србије је 0,5%), на којој живи 29.638 становника (0,4% укупног броја становника Србије) 

у 42 насеља, односно 69 становника на км2, што је ниже од републичког просека који 

износи 93 становника на км2. 

 

Табела 1. – Број становника 

Година 

пописа 

Институционалне јединице 

Република 

Србија 

Регион 

Шумадије и 

западне Србије 

Златиборска 

област 

Општина 

Пожега 

1991 7.576.837 1.813.007 325.997 33.847 

2002 7.498.001 1.751.423 313.000 32.293 

2011 7.186.862 1.563.916 286.549 29.638 

Републички завод за статистику  - РЗС 

Према објављеним резултатима пописа из 2011.године Пожега има 29.638 

становника од којих је 14.509 мушкараца и 15.129 жена.Пунолетних је 24.748 . Сада је 

број становника у односу на попис из 2002.године мањи за 8%. Наставља се тренд 

негативне стопе природног прираштаја. 

Табела 2. Структура становништва према типу насеља  

КАТЕГОРИЈЕ 
2011 

Учешће  % учешћа 

Градско 

становништво 
13.153 44,38 

Остало становништво 16.485 55,62 

Укупно становништво 29.638 100 

Републички завод за статистику  - РЗС 

 

У градском подручју живи 13.153  а у сеоском 16.485 наших суграђана.Просечна 

старост становника Пожеге је 44,1 година(41,1 у граду и 46,5 у селу). 
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Табела бр.3: Становништво малолетно, пунолетно и просечна старост 

Територија 
Пол 

Малолетно 

Становништво 
Пунолетно 

становништво 
м/п 

Просечна 

старост 

Србија 
С 1 263 128 5 923 734 0,21 42,2 

М 650 052 2 849 124 0,23 40,9 

Ж 613 076 3 074 610 0,20 43,6 

Златиборска 

област 

С 51 340 235 209 0,22 42,3 

М 26 289 115 373 0,23 41,2 

Ж 25 051 119 836 0,21 43,4 

Пожега 

С 4 890 24 748 0,20 44,1 

М 2 528 11 981 0,21 42,8 

Ж 2 362 12 767 0,19 45,4 

                   Извор:Републички завод за статистику 

Поред смањења броја становника настављена је тенденција раста броја становника 

у градској средини, док се смањење наставља у сеоским насељима.Само у 6 насеља 

(Бакионица, Висибаба, Љутице, Пожега, Расна и Табановићи) дошло је до раста броја 

становника. 

Број становника у општини Пожега према старосним групама и полу,по 

попису  2011 

Старост Укупно М Ж 

0–4 год. 1 140 598 542 
5–9 1 356 721 635 

10–14 1 380 708 672 
15–19 1 710 854 856 
20–24 1 680 851 829 
25–29 1 757 935 822 

30–34 1 754 916 838 

35–39 1 851 942 909 

40–44 1 866 910 956 

45–49 1 980 943 1 037 

50–54 2 354 1 175 1 179 

55–59 2 775 1 360 1 415 

60–64 2 108 1 027 1 081 

65–69 1 380 643 737 

70–74 1 591 730 861 

75–79 1 533 612 921 

80–84 943 405 538 

85 и више год. 480 179 301 

Извор:Републички завод за статистику 

На оваква кретања броја становника општине Пожега првенствено утиче смањење 

природног прираштаја и негативни салдо миграције становништва. 
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Просечна старост становништва града је 37,8 година, а општине 44,1 година, изнад 

је просечне старости региона (39,2).Старосна структура становништва општине показује 

процес старења укупне популације и неповољнија је у односу на Златиборски регион и 

Централну Србију.  

Последњих година карактеристика код становништва општине је тенденција 

опадања удела младих и пораст удела старих у укупном становништву, што је последица 

ниске стопе наталитета и негативног салда миграција, јер се ради о емиграционом 

подручју.Целокупан период после другог светског рата карактерише повећање броја 

домаћинстава и смањење њихове просечне величине.Раст броја домаћинстава није 

условљен само порастом броја становништва него и раслојавањем и самих породица.У 

послератном периоду повећан је број домаћинстава на нивоу општине за 66% од чега у 

сеоским и мешовитим насељима за 12%, а највећи раст је у градском насељу и износи 

42,5%. Поред тенденција пада укупног броја становника, што потврђује и висок негативни 

природни прираштај, миграциони салдо је такође у негативној зони, првенствено као 

последица све већег одласка младих у велике регионалне центре Републике, као и из села 

у градско подручје општинског центра. Поред негативног природног прираштаја, општину 

карактерише и неповољна старосна структура тј. све веће учешће старог становништва у 

односу на младе. Такође, општину карактерише неравномеран размештај тј. 

концентрација градског становништва у насељу Пожега где живи 40,9 % становника, са 

густином становања 1137 ст/км2. 

 

Број домаћинстава према броју чланова у општини Пожега 

 

 

Број  

домаћинстава 

са 1 

чл. 

са 2 

чл. 

са 3 

чл. 

са 4 

чл. 

са 5 

чл. 

Преко 

5 чл. 

Пр.бр. 

Чл.дом. 

Пожега 9799 2023 2483 1726 1777 889 901 3,02 

Градска д. 4392 768 1079 952 988 359 246 2,98 

Сеоска д. 5407 1255 1404 774 789 530 655 3,05 

Извор:Републички завод за статистику 

Потребно је истаћи да је на територији општине Пожега 20,64% једночланих и 

25,34% двочланих домаћинстава ,што је незнатно мање од половине укупног броја 

домаћинстава.Ако се зна да се у највећем броју ових домаћинстава ради о старачким 

домаћинствима или домаћинствима одраслих чија деца не живе са њима онда се може 

очекивати доминација потребе за подршком  старима у наредних 10 година,посебно у 

сеоском подручју.Од укупног броја домаћинстава у нашој општини 17,6% је трочланих, 

18,13% четворочланих,9,07% петочланих и 9,19% домаћинстава са 6 и више чланова. 

Већинско становништво представљају Срби (98%),. У Пожеги живи 232 (1,3%), 

припадника Ромске заједнице док је број припадника других националности незнатан. 

Кретање становништва у општини  карактеришу три основне детерминанте: низак 

наталитет, повећање стопе морталитета и миграциони пороцеси. 
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Тенденције у промени броја становника 

Година 

пописа 

ОПШТИНА ПОЖЕГА 

Укупан број 

становника 

Промена броја 

становника  

Промена броја 

становника % 

1991 33.847   

2002 32.293 -1.554 -4,81 

2011 29.638 -2.655 -8,95 

Републички завод за статистику  - РЗС 

   Образовање на подручју општине Пожега реализује се преко образовних 

институција једне предшколске установе, две матичне основне школе, и средње 

образоване (гимназија, техничка школа и пољопривредна школа).Број деце предшколског 

узраста у општини Пожега износи 2028 (6,3% од укупне популације), док број деце 

школског узраста износи 3.626 (12,45 од укупне популације). Број ученика у основним 

школама износи 1.958 ученика. 

 

Када су у питању неписмена лица у општини Пожега, према попису из 2011 

године, 550 лица је регистровано као неписмено,односно 2,03% становништва. 

Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености / 

попис 2011 

 
Попис  2002 Попис  2011 

укупнo младићи девојке укупнo младићи девојке 

Укупно 

становништво  15 и 

више година 

27.472 13.405 14.067 25.762 12.482 13.280 

Без школске  спреме 1.728 232 1.496 784 75 709 

Непотпуно основно 

образовање 
5.950 2.600 3.350 3.897 1.480 2.417 

Основно образовање 6.720 3.256 3.464 5.841 2.756 3.085 

Средње образовање 11.090 6.231 4.859 12.634 6.935 5.669 

Више образовање 854 455 399 1.054 502 552 

Високо образовање 961 541 420 1.488 706 782 

Непознато 169 90 79 64 28 36 
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Од тога неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 3,младих 

узраста од 15-19 година регистровано је 3, док је неписмених младих узраста од 20-34 

године регистровано 13. 

Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској 

писмености и полу / попис 2011 

 

Категорије 

 ОПШТИНА ПОЖЕГА 

УКУПНО 
Компјутерски 

писмена лица 

Лица која 

делимично 

познају 

рад на 

рачунару 

Компјутерски 

неписмена 

лица 

УКУПНО 25.762 7.051 3.606 15.105 

мушкарци 12.482 3.552 1.894 7.036 

жене 13.280 3.499 1.712 8.069 

Републички завод за статистику  - РЗС 

Када су у питању подаци о компијутерској писмености на нивоу Златиборске 

области, 57,21% становништва се узјаснило као компијутерски неписмено, док делимично 

познавање рада на рачунару има 14,65% становништва, а 28,14% чине лица која су се 

изјаснила да су компијутерски писмена. Када су у питању компијутерски неписмена лица 

52,71% чине жене док 47,29% мушкарци. Удео неписменог становништва бележи 

константан пад и достигао је ниво повољнији од округа и централне Србије. Преко 85% 

неписмених на територији општине чине жене старије од 65 године. Међутим, образовна 

структура у Општини је и даље испод нивоа који бележи Златиборски округ и знатно 

испод нивоа централне Србије. 

У погледу образовне структуре постоји велика разлика између градског и сеоског 

подручја као и у полној структури. Број становника је већи у градском подручју са вишим 

и високим образовањем, док је у сеоској средини становништво са основним и средњим 

образовањем. 

1.1.4. Диверзификација руралне  економије 

Структуру привреде пожешке општине чини највећим делом приватни сектор и то 

кроз прерађевачку индустрију са једне и пољопривреду са друге стране, која ипак 

временом занчајно умањује своје учешће у свеукупном дохотку.У општини Пожега 

послује близу 144 предузећа, а број запослених је око 5.376. Од укупно наведеног броја 

предузећа на територији општине најбројнија су микропредузећа која углавном 

упошљавају 1-5 радника или 67.4%. Сектор малих и средњих предузећа(укључујићи и 

микро) чини 97,8% предузећа.У структури власништва су се одиграле највеће промене у 
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односу на претходни период.Приватно власништво је доминантно, затим следи државно и 

мешовито, док је некада доминантно друштвено власништво пало испод 4%. 

Међусобна повезаност предузећа је слабо изражена,осим што су сва предузећа 

чланови Регионалне привредне коморе.Организованост на нивоу општине није 

задовољавајућа, с обзиром на слабу функционалност постојећег удружења 

привредника.Такође, сарадња привредних субјеката са другим институцијама у општини 

није довољно изражена, што доприноси слабијем функционисању постојећих предузећа и 

неповољнијој инвестиционој клими у општини.У општини Пожега по резултатима 

последњег пописа број запослених је 5.703 лица, од тога броја жене чине 39,4%. 

 

  

 

Такође, треба истаћи да је број запослених на 1.000 становника 197 што је мање од 

Репуличког просека а посебно је мало учешће жена у укупном броју запослених. 

 

Табела 1: ЗАПОСЛЕНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 2012 

Место рада број % 

Запослени у правним лицима (привредна друштва, 

предузећа, установе, задруге и друге 

организације) 

4 178 73,3 

Приватни предузетници (лица која самостално 

обављају делатност) и запослени код њих 
1 525 26,7 

УКУПНО: 5 703 100 
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 Извор: 

РЗС 

Табела 2: Број запослених по секторима делатности 

Сектор 
Број  

запослених 
% 

1. Пољопривреда,шумарство и 

рибарство 
44 1,05% 

2. Рударство 7 0,17% 

3. Прерађивачка индустрија 1.603 38,36% 

4. Снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром 
62 1,48% 

5. Снабдевање водом и 

управљање отпадним водама 
119 2,85% 

6. Грађевинарство 327 7,82% 

7. Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила 
406 9,72% 

8. Саобраћај и складиштење 240 5,74% 

0. Услуге смештаја и исхране 58 1,39% 

10. Информисање и 

комуникације 
23 0,55% 

11. Финансијске делатности и 

делатност осигурања 
23 0,55% 

12. Пословање некретнинама 0 0,00% 

13. Стручне, научне,  иновационе 

и техничке делатности 
58 1,39% 

14. Административне и помоћне 

услужне делатности 
14 0,34% 

15. Државна управа и обавезно 

социјално осигурање 
283 6,77% 

16. Образовање 510 12,20% 

17. Здравствена и социјална 

заштита 
379 9,07% 

18. Уметност, забава и рекреација 14 0,34% 

19. Остале услужне делатности 9 0,22% 
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Према подацима РЗС највећи број запослених је у привреди 75,5% а 24,5% је 

запослено у ванпривреди.У предузећима је запослено 2.108 радника.Од тога највећи 

проценат је у великим предузећима (68,2%).Највећи број запослених ради у предузећима 

са мешовитом власничком структуром (59,6%). 

По подацима РЗС стопа незапослености у општини износи 51,8% док је стопа 

незапослености у Златиборском округу 35,2% а на нивоу Репиблике Србије 27,8%.Стопа 

незапослености је већа од републичког просека што сугерише да је незапосленост највећи 

проблем општине.У укупном броју незапослених жене учествују са 50,6%,а мушкарци са 

49,4%.Што се тиче броја незапослених према старосној структури највећи број 

незапослених је међу лицима старости од 30-44 године (38,70%), затим следе групације 

старости од 20-29 година које чине 22,90% незапослених.Највећи број незапослених је са 

средњом стручном спремом(III и IV степен стручне спреме), они чине 66,14% свих 

незапослених лица.Лица која имају VI и VII степен стручне спреме чине 6,09% 

незапослених.Тренутно на подручју општине Пожега има 300 корисника новчане накнаде 

по основу незапослености. 

Просек зарада указује на чињеницу да су плате у ванпривреди расле брже од плата 

у привреди.То је превасходноно последица заостајања привредне активности у општини 

за просеком у Србији, али и промене структуре кадрова у привреди у односу на 

ванпривреду.Кретање високошколских кадрова од привреде ка ванпривреди представља 

додатну опасност за конкурентску способност привреде општине. 

Треба истаћи да прерађивачка индустрија је значајна у погледу радне 

анагажованости становништва и то пре свега захваљујући развијеном сектору прераде 

пољопривредних производа (хладњаче). 

У регистрованим газдинствима у Пожеги укупно има 14.239 чланова од чега су 

14.182 на породичном газдинству а 57 на газдинству правног лица или 

предузетника.Укупан број чланова газдинства у Пожеги представља 12,14% чланова у 

Златиборској области и 0,99% регистрованих чланова у Републици. Преко пола чланова 

газдинстава су мушкарци, тј. 53%, а 47% жене. Годишње радне јединице ангажоване 

радне снаге у пољопривреди у Пожеги износи 7.393 о чега су 3.158 носиоци газдинстава, 

3.961 чланови породице и рођаци који су обављали пољопривредну активност на 

газдинству, 45 стално запослени на газдинству, и 229 сезонска радна снага и радна снага 

под уговором. Учешће годишње радне јединице Пожеге у Златиборској области је 15,75%, 

а у Републици Србији је 1,14%. Проценат ангажоване сезонске радне снаге у Пожеги 

износи 3,10% што је знатно мање него у Златиборској области (5,82%) и Републици 

(5,33%). Проценат ангажованих чланова породице и рођака који обављају пољопривредну 

делатност на газдинству с друге стране је у Пожеги већи и износи 53,57%, а у 

Златиборској области 50% и Републици 47%. Број породичних пољопривредних 

гадинстава који је ангажовао сезонску радну снагу је 1.899, а годишња радна јединица 
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217, укупно 6 газдинстава која су правна лица су такође ангожавали сезонску радну снагу.  

У Пожеги се у 833 пољопривредна газдинства обављају друге профитабилне активности у 

вези са газдинством и то: 39 прерада меса, 561 прерада млека, 197 прерада воћа и поврћа, 

8 прерада других пољопривредних производа, 27 обрада дрвета, 29 активности у 

шумарству, 5 туризам, 6 народна радиност, 4 рад на основу уговора. У Пожеги 61,46% 

газдинства  има 10% учешћа прихода од других профитабилних активности у вези са 

газдинством у укупном приходу газдинства, а 34,33% газдинстава има ове приходе од 11 

до 50%.   

Од туристичких потенцијала у општини Пожега постоје услови за развој сеоског 

туризма.На територији пожешке општине тренутно има 17 сеоских домаћинстава која се 

баве сеоским односно руралним туризмом са укупно 65 лежаја.Сви капацитети припадају 

другој категорији  и имају три звездице. 

Сам географски положај ,културно-историјско наслеђе,домаћа радиност,традиционални 

производи,постојање великог броја манифестација и дуга традиција бављења сеоским 

туризмом чине општину Пожега препознатљивом у овој области.Посебно треба истаћи да 

се последњих година на сеоском подрчју организује низ веома занимљивих манифестација 

које привлаче пуно посетилаца, и  ту пре свега треба издвојити: 

„Гулашијада“ „Јагњијада“ „ Прасећијада“ „Пасуљијада“ „Купусијада“ манифестације које 

су последње две године привукле велики број како домаћих тако и посетилаца из других 

градова.Пошто је Пожега град који је раскрсница многих важних путних праваца и пошто 

је путна инфраструктура у готово свим селима веoма добра,то представља одличан 

предуслов за развој сеоског туризма. Општина Пожега обједињује велики број села која 

располажу изванредним природним лепотама, што пружа широке могућности за развој 

сеоског туризма. Околину Пожеге карактеришу: очувана природа, блага клима,чист 

ваздух, незагађене реке, богата флора и фауна. 

Већина села је опремљена амбулантама и поштама док се проблем јавља у 

непостојању организованог јавног превоза на целој територији општине.Већим улагањима 

у већ постојећу инфраструктуру сеоских домаћинстава а нарочито оспособљавање у 

погледу знања из области овог вида туризма, створили би се изваредни услови за развој 

ових крајева,а са друге стране  допринело би  запошљавању младих и смањењу одлазака 

становништва из села у град. 

 

1.1.5. Рурална инфраструктура 

 

Инфраструктура у општини Пожега има својих предности али и одређених 

недостатака, мада генерално посматрано стање локалне инфраструктуре може се оценити 

као делимично задовољавајуће.У предности се убрајају повезаност са ближим и даљим 

окружењем,магистралиним и регионалним путевима и пругама,добар квалитет воде за 

пиће,задовољавајући резервоарски капацитети за градско подручје,постојање фабрике за 

прераду воде,постоји регионална депонија која задовољава стандарде и прописе за 

отклањање чврстог комуналног отпада.На другој страни у недостатке се сврставају 

коловозна конструкција која у лошем стању,недовољан број систем за пречишћавање 

комуналних отпадних вода,дотрајала комунална и водоводна мрежа, слабо развијена 
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канализациона инфраструктура,неадекватна јавна расвета у селу,непостојање централне 

топлане за градско подручје.У наредном периоду потребно је више пажње  и улагања 

посветити развоју и побољшању стања локалне инфраструктуре јер то представља један 

од битних предуслова за подизање стандарда и побаљшања услова живота и рада људи на 

територији општине.Стање комуналне инфраструктуре и услуга је на нивоу околних 

општина. 

Све институције које су надлежне за инфраструктуру и комуналне услуге су у 

јавном сектору. На нивоу Општинске управе Одељење за инвестиције,јаване набавке и 

пројекте је задужено за: планирање инфраструктуре, одржавање путне инфраструктуре, 

јавне расвете. За одржавање водоводне и канализационе мреже, јавних површина и 

гробаља надлежно је ЈКП „Наш Дом” Пожега. За коришћење и одржавање гасне 

инфраструктуре надлежно је предузеће „Сигас” Пожега. 

Путна мрежа 

Мрежу путева општине Пожега чине магистрални,регионални,локални и 

некатегорисани путеви.Укупна дужина државних путева I реда(магистралних путева) 

износи 44.627м са коловозом од асфалт-бетона, укупна дужина државних путева II реда 

(регионалних путева) износи 46.693м са коловозом од асфалт-бетона.Укупна дужина 

општинских путева је 145.500м и то са коловозом од асфалт-бетона 114.000м, укупна 

дужина некатегорисаних путева је 735.460м. 

Табела : Дужина путева,2012.  

Територија 
Укупно, 

км 

Савреме

ни 

коловоз, 

км 

Државни путеви I 

реда, км 

Државни путеви II 

реда, км 

 Општински путеви, 

км 

свега 

савремен

и  

коловоз 

свега 

савремен

и  

коловоз 

свега 
савремени  

коловоз 

Република 

Србија 
44612,54 28864,56 4701,8 4551,53 10683,6 9475,06 29227,0 14837,97 

Златиборск

а област  
4399,9 515,11 434,41 732,34 568,51 2302,33 3152,45 1299,41 

Пожега  248,27 214 56,07 56,07 46,7 43,93 145,5 114 

Извор: Републички завод за статистику 

Највећи недостатак путне мреже у општини  је што магистрални путни правац 

пролази кроз сам град.Транзитни саобраћај из ових праваца оптерећије улице у градском 

језгру, па долази до великих сметњи у одвијању локалног градског саобраћаја. 

 

Стање коловоза на магистралним и регионалним путевима је у задовољавајућем 

стању са очуваним функционалним и пројектованим карактеристикама,док се за стање  

коловоза на локалним путевима не може рећи јер је оно нарушено самом чињеницом да је 

велики проценат ових путева са коловозом од каменог набоја односно од земљане 
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подлоге, тако да је пропадање коловозне површине знатно брже под утицајем саобраћаја 

али и под утицајем атмосферских прилика посебно имајући у виду конфигурацију терена.  

Развијеност саобраћајних капацитета је у знатној мери испратила постојећу 

инфраструктуру тако да су они сасвим довољни за потребе привреде и грађанства 

општине Пожега. На територији општине има укупно регистрованих око 9000 моторних 

возила по свим категоријама којима се одвија локани друмски теретни и путнички 

саобраћај и задовољавају потребе за повезивањем привреде са непсредним окружењем. 

Путнички саобраћај се одвија на међумесном,месном и приградском нивоу зашта је 

организована мрежа аутобуских стаајлишта на целој територији општине по свим 

правцима.Значајан и знатан удео у одвијању саобраћаја има транзитни саобраћај који је 

веома жив и динамичан по свим правцима. 

Енергија 
Насеље Пожега се снабдева електричном енергијом из ТЦ110/20 кВ“Пожега“, снаге 

2x 31,5 MBA.ТЦ . Пожега је прикључена на далековод број 104/6 из ТЦ. Према подацима 

из 2008 године , степен електрификације износи 98%. 

Водовод 
Градско насеље Пожега и још 15 сеоских насеља прикључени су на централни 

водоводни систем Рзав капацитета 300 л/с. Најновији подаци из 2013 године говоре да је 

покривеност општине водоводном мрежом 60% са евидентираних 13.000 

прикључака.Примарна водоводна мрежа је изграђена у укупној дужини од 650 км,од чеГа 

је 450 км мреже услед дотрајалости већ реконструисано. 

Третман отпадних вода 
Стање канализационе инфраструктуре и санитације насеља на подручју општине 

није задовољавајуће. Санитација насеља није пратила развој водоводних система (слична 

је  ситуација у целој Србији), тако да све веће количине отпадних вода које прате развој 

водовода постају један од највећих здравствених проблема. Само око 75% градског 

становништва је прикључено на канализацију, док у селима практично не постоје системи 

за одвођење отпадних вода (осим неусловних септичних јама), што све озбиљније 

угрожава сама та насеља, јер доводи до загађивања изворишта и ствара услове за развој 

епидемија. Санитација сеоских насеља на подручју општине је лоша. Отпадне воде се 

испуштају у импровизоване, пропусне септичке јаме, а често се изливају и у непосредно 

окружење, те доспевају у водотоке и подземне воде. Осока из штала се често слива 

неконтролисано у мање водотоке, загађујући их својим органским садржајима, 

амонијаком и азотним једињењима. Пошто у разуђеним сеоским насељима у брдско-

планинским условима класична канализација није могућа побољшање санитације се може 

остварити кроз активности на нивоу домаћинстава, изградњом вододрживих септичких 

јама и стварањем организација искористе на начин који не угрожава водотоке. 

Једини примери постојања третмана пречишћавња отпадних вода су у МЗ Узићи 

где постоји биоротор за пречишћавање отпадних вода и пример у МЗ Горобиље где је 

заједничком сарадњом неколико газдинстава успостављен један мали систем 

пречишћавања отпадних вода који се показао као добар начин пречишћавања отпадних 

вода за мања подручја. 

Телекомуникације 
Подручје општине  је врло слабо покривено ТТ капацитетима.Град Пожега је 

релативно добро покривен месном телефонском мрежом, а у осам насеља на посматраном 

подручју постоје инсталисани телефонски прикључци, са изузетно малом густином 
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прикључака по броју домаћинстава, са аналогним телефонским централама и 

симетричним кабловима као спојним путевима, што представља лоше техничко решење. 

Преко 10% становништва користи интернет мрежу, омогућено је прикључење свих 

стандардних али и напредних сревиса.Подручје општине се сврстава у ред теле-

комуникационо ниско развијених подручја. 

 

 

Показатељи развоја пољопривреде  
 

1.1.6   Пољопривредно земљиште 

 

На територији општине Пожега пољопривредно земљиште обухвата око 65%.У 

структури пољопривредног земљишта оранице и воћнаци чине 34%,ливаде и пашњаци 

30% шуме додатних 30%,док се остале површине простиру на осталих 6%.У том смислу 

Пожега има повољне услове за развој пољопривредне производње.Најразвијеније гране 

пољопривреде су сточарство и воћарство.Општина предњачи у узгоју оваца и говеда.Иако 

су природни услови такви да погодују развоју воћарства,услед застарелих садница, 

недовољне примене савремених агротехничких мера и уситњених површина за узгој 

воћарских култура тржишни вишкови код овог вида пољопривредне производње су 

минимални. Природне погодности омогућавају узгој шљива, јабука, малина и другог 

јагодичастог воћа. 

Према подацима Пописа пољопривреде из 2012.године статус пољопривредног 

газдинства има укупно 5.645 домаћинстава (од овог броја 27 газдинстава је без земљишта, 

а 1.575 је са поседом испод 1 ха обрадивог земљишта) које обрађују укупно 17947,4 

хектара.У структури пољопривредних газдинстава доминирају она са ситним поседом где 

29% газдинства располаже поседом до 1 хектара,24% располаже обрадивим земљиштем 

величине 1-2 хектара,33% располаже поседом величине 2-5 хектара,11% поседом 

величине 5-10 хектара и само 4,36% поседује изнад 10 хектара обрадивог земљишта. 

Оваква  структура  поседа  у  општини  Пожега је генерално  неповољнија  у  односу  на  

стање на  нивоу  Залатиборске области, док је у односу на више нивое поређења исто 

изразито ситних (до 1 хектара), као и крупних поседа (изнад 10 хектара). Примера ради, 

тек 4,36% газдинстава у општини Пожега располаже са преко 10 хектара обрадивог  

земљишта,на нивоу Републике 8,17%, а на нивоу Златиборске области 7,80%.  Посматрано 

по рејонима,  нешто веће поседе имају  насеља у брдско-планинском рејону, због већег 

учешћа ливада у обрадивим површинама, следе насеља у брежуљкастом рејону и 

најситније поседе имају газдинства у равничарском делу општине.Општина Пожега 

располаже са 28 416,36 хектара земљишта које обрађује укупно 5.645 пољопривредних 

газдинстава.Од тога се 17 947 хектара користи за обраду а 1 016 хектара се не користи за 

обрађивање.Три пољопривредна газдинства на 0,1 хектар имају површине под рибњацима. 

У општини Пожега највећи проценат начина коришћења обрадивог земњишта је у 

ливадама и пашњацима око 53%, оранице и баште се користе у проценту од 31%, а под 

воћнацима је 15% обрадивих површина. С друге стране у Републици знатно већи проценат 

око 73,11% се користи за оранице и баште, под ливадама је 20,75%, а под воћнацима 

4,75%. У Златиборској области је највећи проценат под ливадама и пашњацима и износи 

69,58%. У Златиборској области 47,50% површина под расадницима је смештено на 

територији општине Пожега.   
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Најзаступљенија биљна култура на ораницама и баштама (5617 ха)  у општини 

Пожега су жита са 57% (3133,15 ха), затим крмно биље са 30%(1694,98 ха), па кромпир са 

11%(632,96 ха) и поврће,бостан и јагоде 2%(114,7 ха). Учешће култура које се сеју на 

ораницама и баштама општине Пожеге у Златиборској области је за већину култура око 

10%, осим за остале културе где је око 25%. Од површина под житима на територији 

општине (3133,15 ха) најзаступљенији је кукуруз са 68% (2091,98 ха), затим пшеница са 

23% (732,44 ха), па остала жита за зрно 3% (101,75 ха).  

Махунарке се налазе на површини од 23 хектара, а најзаступљенији је грашак на 

51% површине, затим пасуљ са 48% површина. У Пожеги су знатне површине под 

кукурузом(36,87%) и грашком(23,89%) посматрано кроз учешће ових површина у 

Златиборској области. Површине под индустријским биљем у општини Пожега нису 

значајне и износе само 1 хектар, а обрађују их два пољопривредна газдинства. 

Од површина под крмним биљем(1695 ха) у општини Пожега најзаступљенијија је 

луцерка са 739 хектара,затим мешавина трава 433 хектара, па кукуруз за силажу 268 ха, и 

детелина на 249 ха.Учешће површина под крмним биљем Пожеге у Златиборској области 

је 15% а најзначајнија култура је луцерка са заступљености од 30%, затим кукуруз за 

силажу са 23%. 

 

Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 
     

        
     

пољопривредно земљиште у ха 

култура 

класа 

I II III IV V VI VII VIII 

њива 8235.90 60398.23 71592.98 79852.18 155328.04 259815.66 180285.52 28792.92 

врт                 

воћњаци 354.19 12722.51 61839.37 119923.74 142664.42 46241.07     

виногради                 

ливаде 1168.20 13550.59 56294.98 68130.93 114661.59 148567.69 142377.63 67009.29 

пашњаци 864.86 2016.34 5761.29 24694.79 62270.66 162724.70 289467.80   

трстици-мочваре                 

УКУПНО 10623.15 88687.67 195488.62 292601.64 474924.71 617349.12 612130.95 95802.21 

 

 

Наводњавано земљиште у општини Пожега је на 413 ха што је 2,30% коришћеног 

земљишта за обраду,ово учешће је веће него код Златиборске области где износи 1,41%, 

али је мање него у републици где износи 2,90%.  У општини Пожега према категоријама 

коришћења у пољопривредној производњи највише се наводњавају површине под 

воћњацима 54% или 225 ха, затим оранице и баште 41% или 170 ха, па остали засади 4% 

или 17 ха. Наводњавана површина ораница и башта према врстама усева најзаступљеније 

у Пожеги је наводњавање врсте поврће, бостан и јагоде са 62,5% (63 ха ) од укупне 

површине под усевом.Житарице се наводњавају на 2,1% површина.  

Начини наводњавања површина на територији општине је 56,5% површински, 4,7 % 

орошавањем и 38,8% системом „кап по кап“. Главни извори воде за наводњавање 
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површина на територији општине су: 34,1% подземне воде на газдинству, 9,2 % 

површинске воде на газдинству, 27,2 % површинске воде ван газдинства, 19,9 % вода из 

водовода, и  9,7 % остали извори воде. 

На територији општине Пожега налази се 1502,0930 ха државног пољопривредног 

земљишта.Од укупног пољопривредног земљишта за изузимање је 1439,3705 ха, а издато 

у закуп 34,0131 ха. 

 

 

1.1.7  Вишегодишњи засади 

 

Поред изузетних потенцијала за развој сточарске производње у Општини Пожега 

постоје и изваредни услови за развој воћарске производње по којој је овај крај некада био 

препознатљив.Погодни земљишни, климатски и други услови допринели су развоју 

воћарске производње овога краја.Разноврсност  у погледу састава земљишта која се према 

стадијуму свога развића могу поделити на генетски развијена,генетски млађа и 

неразвијена земљишта и која су изразито лаке структуре погодна су за подизање засада 

воћа.Подручје општине карактерише умурено-континентална клима,која се одликује 

умерено топлим летима и умерено хладним зимама, док су прелазна доба (пролеће и јесен) 

релативно блага и дуго трају.Овакви подаци указују на то да ово подручје припада 

повољној зони за производњу воћа.Веома битна чињеница је да температура ваздуха има 

правилно распоређен ток са минималним температурама у јануару и максимумом у јулу, 

што се поклапа са периодом максималне вегетације.Влажност ваздуха је један од битних 

фактора који утиче на развој биљака и треба истаћи да релативна влажност ваздуха на 

овом подручју нема веће осцилације што је погодно за развој воћарске производње. 

Облачност општине Пожега карактерише то да је  максимална  облачност везана за зимске 

месеце,средња вредност облачности  је у периоду јесен и пролеће а минимална облачност 

је током лета. 

Површине под воћнацима у Пожеги су на 2614,05 ха, од чега 997,58 ха су 

плантажне површине а на 1616,47 ха су површине под екстензивним начином обраде. У 

Пожеги нема регистрованих површина под виноградима. Учешће површина под 

воћњацима у Пожеги у односу на Златиборску област је 12,84%. 

Најзаступљенија воћна врста у Пожеги је шљива са учешћем од 52% свих површина под 

воћем, односно 1358 ха, затим јабука са учешћем од 19% односно 498 ха, па малина са 

19% односно 484 ха, па крушка са 3% односно 82 ха, па ораси са 2% односно 62 ха, 

купине са 1% односно 33 ха итд. 

Најзначајнија воћна врста по учешћу површина под воћним врстама у Пожеги у 

односу на Златиборску област је купина са 27,04%, затим кајсија 21,93%, па лешници 

20,55%, па јабуке са 19,06% итд. 

Воћне врсте по хектару 

 
Јабуке 

 

Крушке Брескве Кајсије Вишње Шљиве Ораси Лешници Малине купине 

498 

 

82 1 3 25 1358 62 18 484 33 

 

Из приложене табеле се види да највећи значај за општину Пожега имају 

шљива,јабука и малина које и заузимају највеће површине. 
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1.1.8  Сточни фонд 
 

Подручје општине Пожега представља идеалну базу за развој сточарске 

производње.После производње шљиве,јабуке и малине,сточарство је најважнији део 

пољопривреде овог краја.Највише је заступљена производња у говедарству и 

овчарству,док су свињарство и живинарство мање заступљене гране сточарства.Што се 

тиче природних услова може се рећи да су они на овом подручју идеални за бављење 

сточарском производњом.У равничарском делу пожешке котлине добро успевају 

житарице  што је свакако значајно као добра основа за производњу сточне хране.На већим 

надморским висинама је мноштво ливада и пашњака као и другог крмног биља. 

У Пожеги је регистровано 7084 говеда, а од тога крава 4568, 13948 свиња од тога крмача 

1098, оваца 27251 од тога овце за приплод 21279, коза 1381. Занемарљив број стоке се 

налази на испаши. 

 

Удео броја стоке са општине Пожега у Златиборској области је значајан само за 

свиње и крмаче и износи 21,13% односно 29,12%, за осталу врсту стоке је око 10%. 

Укупан број пољопривредних газдинстава која се баве говедарством на подручју општине 

Пожега је 2093,што је приказано у следћој табели где се види број газдинстава према 

величини стада: 

 
1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 

ПГ Говеда ПГ Говеда ПГ говеда 

1250 1773 728 3398 80 167 

Извор:РЗС 

Број пољопривредних гадинстава у Пожеги који држе једну до две краве је знатно 

веће него у Златиборској области и Републици Србији. 

Укупан број пољопривредних газдинстава која се баве свињарском производњом је 

3084 и представља другу грану сточарске произвдње,при чему према броју свиња и 

величини стада имамо следећу табелу: 

1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-49 грла 

ПГ Свиња ПГ Свиња ПГ Свиња ПГ Свиња 

1677 2743 989 4363 332 4428 76 1982 

Извор:РЗС 

Број пољопривредних гадинстава у Пожеги који држе једну до две свиње износи 

54,38% од укупног броја пољопривредних газдинстава који гаје свиње (3084), од 3-9 

свиња држе 32,07% пољопривредних газдинстава. У Златиборској области  је знатно веће 

учешће ПГ који имају од 1-2 свиње, а мање учешће ПГ које има од 3-9 свиња него у 

Пожеги. У Републици Србији, проценат ПГ који гаје од 1-2 свиње је 37,12%, а од 3-9 

свиња је 39,81%, 

Број газдинстава према величини стада,овчарство приказано је у следећој табели: 

1-2 грла 3-9 грла 10-19 грла 20-49 грла 

ПГ Оваца ПГ оваца ПГ Оваца ПГ оваца 

132 240 1693 10024 906 11263 188 4953 

Из табеле се види да највећи број пољопривредних газдинстава држи 3-20  грла оваца. 
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Највећи број од 3714 пољопривредних газдинстава у Пожеги који се баве узгојем живине 

држи јато од 1 до 49 грла и то 95,29%, затим јато до 50-99 грла у проценту од 3,61%. 

Ситуација у Златиборској области и у Републици Србији је слична. 

 

1-49 грла 50-99 грла 100-299 грла 300-499 грла 

ПГ Кокоши ПГ Кокоши ПГ Кокоши ПГ Кокоши 

3539 49990 134 7856 18 2338 4 1500 

Извор:РЗС 

 

 

Број коња и живине по врстама и број кошница пчела 

Област Коњи Кокоши Ћурке Патке Гуске Остала 

живина 

Кошнице 

пчела 

Пожега 170 134 264 654 274 87 697 6 284 
Удео Пожеге 

у 

Златиборској 

области 

8,61% 21,75 20,28% 18,72% 18,35% 24,94% 12,85% 

Удео 

Пожеге у 

Републици 

Србији 

1.01% 0,52% 0,19% 0,11% 0,11% 0,29% 0,945 

 

 

Пчеларство пожешког краја из године у годину има има све већи значај из разлога 

стабилног тржишта пчелињих производа и чињенице да је мед веома тражена намирница 

у земљама ЕУ.Пчелари су углавном организовани у оквиру друштва пчелара „Матица“ 

која својим успешним радом врши промоцију пчеларства пожешког краја и сваке године 

привлачи нови број чланова. 

Сточарство представља велики потенцијал овога краја,најзаступљенија је 

говедарска производња а затим овчарство и свињарство, док живинарство бележи тренд 

раста у пследње време, нарочито интензиван начин узгоја.У говедарству преовладава 

домаће шарено у типу сименталца са просечном млечношћу од 3500-4000 литара 

млека.Велики број пашњака и ливада у брдском делу општине и повољни услови у 

равничарско делу за производњу житарица представљају изванредну базу за још већи 

развој говедарства и ако трендови указују на опадање броја говеда.Последњих година 

велики допринос повећању броја говеда дају мере побољшања квалитета вештачког 

осемењавања применом семена квалитетних бикова као  и  примена мера селекције. 

Слична ситуација је и у овчарству где у брдским деловима општине постоје услови  

за озбиљнији фармски начин држања оваца, али треба радити на побољшању расног 

састава и уређењу ливада и пашњака.Последњих година бележи се раст броја оваца 

нарочито у брдском делу општине што би требало да представља једну од основа за даљу 

стимулацију ове гране сточарства. 
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1.1.9 Механизација,опрема и објекти 
 

У погледу опремљености механизацијом,опремом и објектима може се рећи да није 

на задовољавајућем нивоу за успешну и економски исплативу производњу.Највећи 

проблем је у старости механизације као и спором увођењу технолошких решења.У 

општини има газдинстава  са комплетном механизацијом, али највећи број газдинстава 

нема комплетну пољопривредну механизацију, и поседује трактор са мањим или већим 

бројем тракторских прикључака.Укупан број пољопривредних газдинстава која поседују 

једноосовинске тракторе је 1308, двоосовинске 2261 и комбајана 199. 

Једноосовински трактори Двоосовински трактори Комбајни 

Укупно Старији од 

10 година 

Укупно Старији од 

10 година 

Укупно Старији од 10 

година 

1330 1265 2585 2484 221 213 

Извор: РЗС 

Пољопривредна газдинства у општини Пожега поседују 1330 једноосовинских трактора, 

2585 двоосовинских трактора и 221 комбајн. Преко 95% ових машина је старије од 10 

година. Упоређујући број ових трактора са једном и две осовине и број пољопривредних 

газдинстава добија се да на једно ПГ у Пожеги долази 0,69 трактора, односно на 100 ПГ 

долази 3,91 комбајн. Ови односи за Златиборску област су 0,52 и 1,53, а за Републику 0,95 

и 4,95. 

У погледу опремљености прикључним машинама ситуација је следећа: број берача 

кукуруза је 87,плугова 1906, тањирача 356, дрљача 1211, сетвоспремачи 66, ротофреза 

1248, растурачи минералног ђубрива 172, растурачи стајњака 131, сејалице 484, прскалице 

1035, косилице 1701. 

Објекти за смештај стоке приказани су у следћој табели: 

 
Објекти за смештај 

говеда 

 

Објекти за смештај 

свиња 

 

Објекти за смештај 

носиља 

 

Објети за смештај 

остале стоке 

Број Капацитет Број  Капацитет Број Капацитет Број Капацитет 

3922 22867 2998 23423 2981 115622 1854 50099 

Извор:РЗС 

 Неопходна је модернизација свих објеката за држање стоке, као и опремање објеката 

савременом опремом како би они одговарали стандардима и захтевима високе 

производње.Треба истаћи да су капацитети за држање стоке на задовољавајућем нивоу, 

има доста објеката који нису у функцији а који би уз мала финансијска улагања била 

приведена намени. 

Објекти за смештај пољопривредних производа: 

Кошеви за кукуруз Амбари 

Број Капацитет 

м3 

Број Капацитет м3 

1338 28054 644 11798 

Извор:РЗС 

На територији општине присутно је 237 објеката за силажу чији је укупни 

капацитет 15471 м3. 
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Објекта за смештај пољопридредних машина је укупно 2099 са капацитетом од 

104959 м2, која су у већини газдинстава добро опремљена.Мали број газдинстава поседује 

добре услове за складиштење и чување стајњака , углавном су то осочне јаме, док се на 

већини газдинстава одлагање стајњака врши на неадекватан начин.Неопходно је у 

будућности улагати у изградњу адекватних и реконструкцију већ постојећих  стајњака. 

 

 

 

1.1.10  Радна снага 

 

У општини Пожега регистровано је 5645 газдинстава,од тога највећи број 

газдинстава је са 1-2 члана њих 3336,од 3-4 члана је 1872 газдинства,5-6 чланова имају 411 

газдинстава,док 7 и више чланова има само 26 газдинстава. 

Укупно 1-2 3-4 5-6 7 и више лица 

5645 3336 1872 411 26 

Извор:РЗС 

Из табеле се може закључити да је највећи број газдинстава са само 1-2 лица на 

породичном газдинству. 

 

Чланови газдинства и стално запослени на газдинству према полу  

На породичном газдинству 

Укупно Жене Мушкарци 

14182 6625 7557 

Извор:РЗС 

 

Годишње радне јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди на територији општине 

Пожега 

Годишње радне јединице 

Укупно 
Носиоци 

газдинства 

Чланови 

породице који 

су обављали 

пољопривредну 

активност на 

газдинству 

Стално 

запослени на 

газдинству 

Сезонска радна 

снага и радна 

снага под 

уговором 

7393 3158  961 45 229 

Извор:РЗС 

 

 

Треба истаћи да је број жена међу носиоцима газдинстава 523, и да тај број 

последњих година бележи стални пораст.У погледу односа између стално запослених на 

газдинству и сезонске радне снаге види се да је већи број сезонске радне снаге,што 

произилази из чињенице да су поједини радови у пољопривреди  сезонског карактера, ту 

пре свега треба истаћи бербу малине,купљење шљива,купљење кромпира и балирање. 
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У следећој табели дат је преглед управника (менаџера) на пољопривредном газдинству у 

општини Пожега: 

 

Управници и ниво њихове обучености 

С
ам

о
 

п
о
љ

о
п

р
и

в
р
ед

н
о
 

и
ск

у
ст

в
о
 

ст
еч

ен
о

 

п
р
ак

со
м

 

К
у
р
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в
и

 и
з 
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л
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ти
 

п
о
љ

о
п

р
и

в
р
ед

е 

П
о
љ

о
п

р
и

в
р
ед

н
а 

ср
ед

њ
а 

ш
к
о
л
а 

Д
р
у
га

 с
р
ед

њ
а 

ш
к
о
л
а 

П
о
љ

о
п

р
и

в
р
ед

н
а 

в
и

ш
а 

ш
к
о
л
а 

и
л
и

 

ф
ак

у
л
те

т 

Д
р
у
га

 в
и

ш
а 

ш
к
о
л
а 

и
л
и

 

ф
ак

у
л
те

т 

3064 103 119 1904 121 334 

 Извор:РЗС,Попис пољопривреде 2012 

Према показатељима из табеле у погледу стручне спреме и нивоа обучености 

запажа се да већина домаћинстава своју производњу заснива на искуству стеченом у 

пракси.Од 5645 управника на  газдинству 1041 чине жене, а 4604 су мушкарци. 

 

Табела: сезонска радна снага и лица ангажована на основу уговора према годишњој радној 

јединици и правном статусу газдинства: 

Породична газдинства Газдинства правних лица 

Сезонска радна 

снага 

Лица ангажована на 

основу уговора 

Сезонска радна 

снага 

Лица ангажована на 

основу уговора 

ПГ ГРЈ ПГ ГРЈ ПГ ГРЈ ПГ ГРЈ 

1899 217 3 0 6 12 - - 

Извор:РЗС,Попис пољопривреде 2012 

У породичним газдинствима сезонска радне снага је највише ангажована са укупно 217 

годишњих радних јединица. 

 

1.1.11  Структура пољопривредних газдинстава 

 

Према подацима пописа пољопривреде из 2012. године статус пољопривредног 

газдинства на подручју општине Пожега има 5645 домаћинстава,од овога броја 27 

домаћинстава је без земљишта,а 1575 је са поседом испод 1 хектара обрадивог 

земљишта.Укупна површина обрадивог земљишта износи 17947 хектара.У структури 

пољопривредних газдинстава највише је оних који располажу са 2-5 хектара обрадивог 

земљишта чак 33%, а само 4,3% газдинстава располаже са 10 хектара обрадивог 

земљишта. 

Табела: Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта на 

територији општине Пожега (до 10 ха) 

Укупно До 1 хектара 1-2 хектара 2-5хектара 5-10 хектара 

ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ХГ ха 

5645 17947 1575 905 1319 1974 1833 5926 635 4404 

Извор:РЗС,Попис пољопривреде 2012 
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Табела: Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта на 

територији општине Пожега (преко 10 ха) 

10-20 хектара 20-30 хектара 30-50 хектара 50-100 хектара 100 хектара 

ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ ха 

190 2618 28 681 20 756 7 384 1 300 

Извор:РЗС,Попис пољопривреде 2012 

  Највећи број газдинстава у пожешком крају њих 1833 користи обрадивог земљишта у 

површини од 2-5 хектара. 

Газдинстава према броју условних грала у пожешком крају: 

Укупно 

условних 

грла 

< 4 УГ 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 

13755 4770 665 143 29 32 5 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012 

Највећи број пољопривредних газдинстава на подручју општине Пожега има мање 

од 4 условна грала. 

1.1.12   Производња пољопривредних производа 

На територији општине Пожега пољопривредно земљиште обухвата око 65%. У 

структури пољопривредног земљишта оранице и воћњаци чине 34%, ливаде и пашњаци 

30%,шуме 30%, док се остале површине простиру на осталих 6%.Подручје општине у том 

смислу има повољне услове за развој пољопривредне производње.Најразвијеније гране 

пољопривреде су сточарство и воћарство.Општина предњачи у узгоју говеда и оваца.Иако 

су природни услови такви да погодују развоју воћарства,услед застарелих 

садница,недовољне примене савремених агротехничких мера и уситњених површина за 

узгој воћарских култура, тржишни вишкови код овог вида пољопривредне производње су 

минимални.Природне погодности омогућавају узгој шљива,јабука,малина и другог 

јагодичастог воћа.Површине под воћњацима у Пожеги су на 2614,05 ха, од чега 997,58 ха 

су плантажне површине а на 1616,47 ха су површине под екстензивним начином 

обраде.Најзступљенија воћна врста је шљива са учешћем од 52% односно са 1358 ха  свих 

површина под воћем,затим јабука  са 19% односно 498 ха, малина са 19% 0дносно 484 

ха,крушка 3% или 82 ха, ораси са 2% односно 62 ха и купина са 1% односно 33 ха. 

Од сората шљиве највише су заступљене: Чачанска родна,Чачанска 

лепотица,Чачанска најбоља,Стенлеј,док су код производње јабука највише заступљене 

сорте: Ајдаред,Јонаголд, Златни делишес,Грени смит и др.Овај крај је препознатљив и по 

старим сортама јабука као што су Будимка и Колачара.Од сората крушака издвајају се 

Виљамовка,Јунска лепотица,Санта Марија и Абате Фетел. 
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Производња најзначајних ратарских и повртарских култура у општини Пожега. 

Култура Површина  ха Просечан принос 

т/ха 

Укупно тона 

Пшеница 732 4 2 928 

Кукуруз 2 092 7 14644 

Овас 107 3 321 

Јечам 96 3,5 336 

Кромпир 633 25 15825 

укупно 3660  34054,00 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012 

Произвдња најзначајиних воћних култура у општини Пожега. 

Воћна врста Површина ха Просечан принос 

т/ха 

Укупно тона 

Шљива 1358 3,5 4753 

Јабука 498 6,5 3237 

Малине  484 8,5 4114 

Крушке 82 5,5 451 

Купине 33 10 330 

Јагоде 4 10 40 

Укупно 2459  12925 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012 

У погледу сточарске производње најзначајније гране су говедарство и 

овчарство,свињарство.Последњих година у великој мери је и повећано интересовање за 

пчеларством.Бројно стање по врстама домаћих животиња је следеће:Говеда 7084,оваца 

27251,свиња 13948,коза 1381,кокоши 134264 и кошница пчела 6284. 

 

1.1.13  Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника 

На подручју општине Пожега постоји неколико регистрованих задруга и засада 

четири удружења пољопривредника.Као и у осталим крајевима наше земље тако и у 

пожешком крају, земљорадничке задруге су биле веома значајне за пољопривредне 

произвођаче.Пошто у Србији преовладавају углавном мала газдинства са поседима мањим 

од два хектара, 7% има поседе од 10 до 50 хектара а само један одсто односно скоро шест 

хиљада обрађује педесет хектара,то нам говори колики је значај задруга.Мали 

пољопривредни произвођачи, а то је скоро свако друго газдинство само преко задруга или 

неког облика удруживања могже лакше продати неко грло свиња или оваца,мање 

количине поврћа или житарица, по повољној цени набавити репроматеријал и 

конкурисати на европском тржишту. 
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У области пољопривреде у општини постоје следећа удружења и земљорадничке задруге: 

 ЗЗ „Благаја“ 

 ЗЗ „Јежевица“ 

 ОЗЗ „Морава“ 

 ЗЗ“Петровић 031“ 

 Удружење пчелара „Матица“ 

 Удружење „Малинари“ 

 Удружење одгајивача коза Западне Србије „Пожешка Роса“ 

 Удружење грађана „Такиша“-секција одгајивача оваца и коза. 

Треба истаћи да ЗЗ „Благаја“ последњих година представља један успешан вид задруге 

која привалачи све већи број коопераната,посебно је значајан податак да је задруга почела 

са извозом органски произведеног парадајза и паприке на европско тржиште.Друге 

задруге су углавном у финансијским проблемима из разлога непостојања почетног 

капитала за реализацију њихових активности. 

Удружење пчелара „Матица“ окупља велики број чланова и представља једно успешно 

удружење које својим радом доприноси развоју пчеларства овога краја.Веома је важно 

напоменути да се све већи број младих бави пчеларењем и да то представља један од 

значајних извора прихода газдинства. 

Удружење „Малинари“ окупља велики број пољопривредних газдинстава која се 

превасходно баве производњом малине, и који преко удружења које је веома активно 

покушавају да обезбеде сигуран откуп малине и да заједно буду конкурентни на тржишту 

мналине. 

Новооснована удружења као што су  удружење грађана „Такиша“- секција одгајивача 

оваца и коза, као и удружење одгајивача коза Западна Србија „Пожешка Роса“, окупљају 

значајан број пољоприврдних газдинстава која се баве сточарском производњом и која су 

препознала све већи интерес тржишта за производњом меса и млека од оваца о 

коза.Једино кроз овакав начин удруживања ови пољопривредни произвођачи могу бити 

конкурентни  и обезбедити одређену финансијску корист. 

Општина Пожега има своју зелену и сточну пијацу.Зелена пијаца је уређена са тезгама 

и посебним делом за продају млечних и сухомеснатих производа.Постојећа пијаца у 

потпуности задовољава потребе града.Сточна пијаца је место где се обавља продаја 

говеда,оваца,свиња и место организовања традиционалних сточних вашара по чему је овај 

град некада био препознатљив. Савремена пољопривредна производња захтева све већу 

улогу задруга и удружења,само таква она могу да пољопривредницима обезбеде пренос 

стручних знања,контролу производње,могућност приступа и коришћења финансијских 

средстава,обезбеђење набавке механизације,регилисање откупа и већу конкурентност на 



32 
 

тржишту.Један од галавних стратешких циљева општине Пожега је развој задругарства и 

нарочито формирање већег броја удружења пољопривредника. 

За подршку развоју пољопривреде општина Пожега издваја значајна средства и преко 

свог одељења за Локални економски развој промовише значај оснивања задруга а посебно 

удрживања пољопривредника  општине. 

1.1.14  Трансфер знања и информација 

Савремена пољопривреда данас захтева примену нових технологија а нарочито 

примену стручних знања и информација.Уколико желе да прате та знања и информације 

пољопривредници морају константно да се едукују,у том смислу највећи значај је на 

пољопривредним стручним службама  и одељењима за пољопривреду у општинама.На 

овом подручју постоји пољопривредно саветодавно стручна служба „Ужице“ која својим 

активностима доприноси преносу знања ка пољопривредницима. 

Едукација и информисаност су неопходни за високу и стабилну производњу којом 

се остварује конкурентност на тржишту.У последњих неколико година ПССС „Ужице“ је 

са својим стручним службама одржала велики број едукација путем зимских предвања, 

организовања радионица по домаћинствима,едукације одабраних пољопривредних 

газдинстава путем посета и стручних часописа.Такође, обављено је и прикупљање узорака 

за бесплатну анализу земљишта и дате су препоруке за побољшање квалитета земљишта 

кроз правилну употребу ђубрива. ПССС „Ужице“ сваке године преко своје стручне 

службе врши и сузбијање амброзије као једног од најприсутнијих алергених корова на 

овом подручју. 

Центар органске пољопривреде Ужице у сарадњу са Општином Пожега, 

Пољопривредном школом „Љубо Мићић“ из Пожеге и са ПССС „Ужице“ организује 

зимска предавања за пољопривреднике овога краја са великим бројем тема из свих 

области пољопривреде, на којима учествују у виду предавача врхунски стручњаци из свих 

области пољопривреде. Посебан значај даје и општина са својим Одељењем за локални 

економски развој и својом пољопривредном службом, који организују стручна предавања 

и едукације за своје пољопривреднике. 

 Предавања се организују у сарадњи са институцијама као што су: Институт за 

крмно биље из Крушевца, Институт за воћарство из Чачка, Институт за ратарство и 

повртарство из Новог Сада, Инстутут за кукуруз Земун Поље, успостављења је веома 

успешна срадња са Регионалном Развојном Агенцијом Златибор из Ужица као и контакти 

са Пољопривредним факултетом из Земуна. 

Треба истаћи и да свој допринос преносу знања и информација из области 

пољопривреде дају и локална „Телевизија Пожега“ као и „Радио Пожега“.Они у својим 

емисијама упознавају пољопривреднике са тренутним дешавањима из ове области и 

информишу о догађајима на локалном нивоу. 

У последњих годину дана општина Пожега је обновила рад неколико Месних 

канцеларија по селима у којима пољопривредници могу добити све непоходне 

информације а посебно оне које се односе на пољопривреду као што су информације о 

субвенцијама,конкурсима и предавањима.  
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА  

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Табела 1.  Мере директних плаћања 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза 

( у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максималн

и износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Регрес за 

репродуктивни 

материјал 

(вештачко 

осемењавање) 

100.1.1 3.150.000,00 1.000,00 / / 0,00 

 УКУПНО  3.150.000,00       

 

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годинубез 

пренетих 

обавеза 

( у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику 

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан ) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Суфинансирање 

камате за 

пољопривредне 

кредите 

100.2.1 2.000.000,00 / 100% / 0,00 

 

 

УКУПНО  2.000.000,00     
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Табела 3. Mере руралног развоја 

Редни 

број 

Назив мере Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза 
( у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Инвестиције у 

физичку 

имовину 

пољопривредних   

газдинстава 

101 3.000.000,00 
50% 

(без ПДВ-а) 
100.000,00 0,00 

2. 

Успостављање и 

јачање 

удружења из 

области 

пољопривреде 

102 2.000.000,00 100% 2.000.000,00 0,00 

 УКУПНО  5.000.000,00  
    

 

 

Табела 4. Посебни подстицаји 

 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза  
( у РСД 

Износ 

подстицај

а по 

јединици 

мере 

(апсолутн

и износ у 

РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максималн

и износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 
(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1. 

Подстицаји 

за 

промотивне 

активности у 

пољопривред

и и руралном 

развоју 

402 780.000,00 / 100% / 
0,00 

 

 УКУПНО  780.000,00     
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Тебела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја(без пренетих обавеза) 

10.930.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  3.150.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 2.000.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 780.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   5.000.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања,кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 
/ 

Пренете обавезе 0,00 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике 

Циљна група овога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја у општини Пожега су регистрована комерцијална 

пољопривредна газдинства,њихови носиоци, удружења, предузетници и правна лица 

уписана у Национални регистар пољопривредних газдинстава. Општина Пожега овим 

програмом настоји да буде креатор и промотер развоја пољопривреде и руралног развоја 

стварањем повољних услова у складу са природним потенцијалом и потребама самих 

произвођача, кадровским и пословним решењима и финансијском подршком 

расположивим буџетским средствима за ову намену. 

Циљ спровођења ових мера је повећање нивоа производње и квалитета производа. Такође 

допринеће повећању продуктивности и конкурентности пољопривреде овога краја.  
Имајући у виду специфичност средине у којој се програм спроводи - повољан  географски  

положај и климатске услове за развој пољопривреде и привреде, са добром путном 

инфраструктуром између градског и руралног дела општине, здравом еколошком 

средином, као и задовољавајућим ресурсима за развој, пре свега сточарства и воћарства, 

даљи развој пољопривреде ће се базирати на развоју,организовању и модернизовању 

сточарске и воћарске  пољопривредне производње увођењем квалитетних приплодних 

грла превасходно у овчарству и говедарству и нових сората воћа, а са циљем подизања 

профитабилности у пољопривреди. 

Локална самоуправа са Одељењем за локални економски развој а у сарадњи са ПСС 

Ужице радиће и на подизању нивоа знања кроз едукацију пољопривредника а све у циљу 

унапређења пољопривредне производње.Организовање одласка на сајам пољопривреде у 

Нови Сад и одржавање огледа на одабраним газдиствима повећаће нивое знања код 

пољопривредника.Све већи број незапослених лица се враћа на газдинства и подиже нове  

или обнавља већ постојеће засаде воћа где пре свега доминирају малина,јабука и шљива. 
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Такође у сточарској производњи треба очекивати даљи напредак у побољшању расног 

састава говеда и оваца увођењем регресирања вештачког осемењавања са семеном 

квалитетних бикова и набавком квалитетних приплодних грла у овчарству. 

 Локална самоуправа настоји да подстакне пољопривредне произвођаче на 

удруживање као и на добру организованост, информисаност и квалитетан рад, уз подршку 

пољопривредних служби, сервиса и организација, а даље и у правцу формирања задруга 

које ће објединити удружења са територије општине Пожега и омогућити повољније 

услове који се обезбеђују удруживањем, пре свега почетне инпуте за пољопривредну 

производњу и лакши и сигурнији приступ тржишту. 

Мере наведене у овом Програму довешће до подизања квалитета живота корисницима 

мера као и до подизања продуктивности и ефикасности пољопривредне производње, 

подстицања удруживања и друго. 

Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

 

Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине 

Пожега вршиће се путем штампаних обавештења истакнутих на огласној табли 

Општинске управе и на огласним таблама месних заједница.Посредством председника 

месних заједница и путем трибина које ће се организовати у месним заједницама од 

стране Општинске управе, одељења за локални економски развој,где ће се корисници 

ближе упознати са условима и могућностима које Програм нуди. 

Такође, обавештења ће се давати и преко локалних средстава информисања, као и 

директно преко одељења за локални економски развој Општинске управе у 

Пожеги,телефоном или лично.Путем сајта општине Пожега на чијој ће се насловној 

страни наћи све неопоходне информације о Програму као и информације о потребној 

документацији и конкурсима. 

 

 Мониторинг и евалуација 

 Одељење за локални економски развој општине Пожега задужено је за спровођење 

Програма у смислу доношења одлука,конкурса и других докумената неопходних за 

добијање и коришћење подстицаја .Одељење за буџет и финансије ће бити задужено за 

праћење реализације програма путем контроле документације као и  за благовремени 

пренос средстава непосредним корисницима. Одговарајуће инспекцијске службе ће 

вршити контролу наменског коришћења средстава.  

Спровођењем анкете зa корисникe средстава добићемо јасне показатеље 

успешности примене мера овога програма,и колико су те мере побољшале саму 

производњу, a то се пре свега односи на измене и  побољшање расног састава у 

говедарству кроз широку примену вештачког осемењавања,побољшање расног састава у 

овчарству кроз набавку квалитетних приплодних грла, увођењу нових сортимената у 

воћарској производњи, површини и броју засада воћа,јачању капацитета 

удружења.Такође, што је веома битно показаће нам колико су предложене мере утицале 

на повећање саме заинтересованости код пољопривредника а посебно у погледу кредитне 

подршке. 
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 

2.1 Назив и шифра мере:   Регреси  100.1 

 

2.1.1  Образложење 

 

На територији општине Пожега доминира сименталска раса говеда која са домаћим 

шареним говечетом у типу сименталца чини око 97 % од укупног броја говеди, а само 

мали проценат чини раса холштајн. Обзиром на веома повољне географске, климатске и 

остале услове који се односе и на велику заступљеност ливада и пашњака и дугу 

традицију гајења говеда, сточни фонд у погледу бројности на индивидуалним 

пољопривредним газдинствима осцилира. 

Сточарство у претходних пар година се постепено опоравља, модернизује и 

повећава се квалитет стоке. Овом производњом доминирају мали произвођачи и општи 

проблем представља одрживост ове производње као и низак генетски потенцијал говеда, 

тако да је регресирање вештачког осемењавања крава семеном елитних бикова препознато 

као мера која ће  утицати на побољшање расног састава у говедарству.  Поред тога 

наведена мера, кроз побољшање расног састава говеда, доприноси и повећању 

производње и квалитета млека и меса а на тај начин и до  повећане мотивисаности  

пољопривредника да сачувају грла у производном запату и да почну да повећавају њихов 

број.Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) остварује се 

поправљање расног састава говеда на територији општине а  у циљу повећања 

производње  и квалитета млека и меса код комерцијалних газдинстава.  

 

2.1.2  Циљеви мере 

 

Општи циљеви 
Применом ове мере повећаће се стабилност прихода пољопривредних газдинстава, доћиће 

до повећања производње и побољшања  продуктивности  и квалитета производа.Ова мера 

ће позитивно утицати на подизање конкурентности производње и стварање тржишно 

одрживог произвођача.Реализација ове мере позитивно утиче на обезбеђивање услова за 

уравнотежен развој говедарства и боље коришћење расположивих ресурса. 

 

Специфични циљеви 
Одрживост и повећање броја грла у говедарству и унапређење генетског потенцијала 

односно побољшања расног састава говеда допринеће повећању квантитета и квалитета 

меса и млека, као и контролисаној репродукцији говеда. 

 

2.1.3 Веза мера са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

Ова мера је у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. 
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2.1.4  Крајњи корисници 
 

Крајњи корисници су ветеринарске станице и амбуланте са територије општине Пожега 

које имају могућност да врше вештачко осемењавање у складу са законом. 

 

2.1.5  Економска одрживост 
 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

2.1.6 Општи критеријуми за кориснике 

 

Ветеринарске станице са територије општине Пожега, а које су уписане у Регистар 

извођача вештачког осемењавања. 

 

2.1.7 Специфични критеријуми 
 

Нема 

 

2.1.8 Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра инвестиције 

 

Назив инвестиције 

100.1.1 
Регрес за репродуктивни материјал 

(вештачко осемењавање) 

 

2.1.9  Критеријуми селекције 

 

Критеријуми селекције се не примењују при релизацији ове мере, већ се мера спроводи до 

утрошка средстава предвиђених програмом. 

 

 

2.1.10  Интезитет помоћи 
 

Регресирање вештачког осемењавања крава вршиће се у износу од 1.000,00 динара по 

осемењеном грлу. 

 

2.1.11  Индикатори/показатељи 
 

Редни 

Број 

 

Назив показатеља 

1 

 

Број пољоприврдних газдинстава која су остварила регрес за вештачко 

осемењавање крава 

2 

 

Број осемењених крава по газдинству 
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 2.1.12  Административна процедура 

 

Мера се спроводи сагласно одлуци Скупштине општине која је исту усвојила на  

предлог Савета за пољопривреду да се на име дела трошкова за утрошено 

семе,материјал,трошкове превоза и рад стручног лица плати 1.000,00 динара по једној 

пруженој услузи вештачког осемењавања.Председник општине потписије уговор са 

директорима ветеринарских станица у коме је прецизирано шта свака од уговорених 

страна мора да испуни.Административно техничке послове и контролу вршиће Одељење 

за привреду и локални економски развој а пренос средстава вршиће Одељење за буџет и 

финансије. 

Ветеринарске станице се обавезују да једном месечно подносе спецификацију и 

признанице о услугама осемењавања и то за сваки претходни месец до десетог наредног 

месеца.Такође, су у обавези да  доставе и податке који садрже презиме, име и адресу 

власника грла,број ушне марке, датум осемењавања,појединачни износ накнаде и укупан 

износ по спецификацији, број телефона и потпис власника.Детаљне административне 

провере се спроводе пре одобравања захтева ради утврђивања да ли је захтев 

потпун,поднет на време, да ли су услови за одобравање захтева испуњени и да ли је  

поднета тражена документација.Захтеви који буду потпуни и благовремено поднети биће 

исплаћивани по редоследу пријема. 

 

 

 

 

2.2 Назив и шифра мере: Кредитна подршка, 100.2. 
 

 

2.2.1 Образложење 
 У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице 

локалне самоуправе („Сл.гласник РС,број 10/13 и 142/14) могу да утврђују мере које се 

односе на директна плаћања у виду кредитне подршке. Кредитна подршка ће се 

реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. 

 У оквиру Стратегије одрживог развоја општине Пожега 2016-2021 година, област 

рурални развој је дефинисана као једна од најзначајнијих области развоја за нашу 

општину. Стратегија одрживог развоја општине Пожега дефинише општину као 

територију која има повољне услове  за развој пољопривредне производње. 

 Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних 

средстава сваке године, било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се 

ради о улагању у нове засаде, основно стадо, наводњавање и остале инвестиције. 

Констатни извори финансирања су не само предуслов за повећање производње, већ и за 

одржавање већ постојећег нивоа производње.Свако комерцијално пољопривредно 

газдинство које жели да успешно послује, пољопривредни кредит види као могућност 

обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

 Ова мера је предвиђена као подршка пољопривредним произвођачима, који имају 

регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу, предузетницима  и правним 
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лицима која су уписана у Централни регистар пољопривредних газдинстава а која ће им 

омогућити олакшани приступ коришћењу кредита у погледу доласка до обртних средстава  

у текућој години.Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне 

кредите представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава лакши 

приступ коришћењу кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији 

економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу производњу и за 

инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње. 

 Ова мера подразумева одобравање субвенције на краткорочни динарски кредит 

који ће бити одобрен током 2018.године, са роком враћања до 28.12.2018.године.Износ 

субвенције се утврђује у 100% износу на име камате. 

 Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим Програмом могу 

остварити : 

 Физичко лице- носилац породичног пољопривредног газдинства у активном 

статусу; 

 Предузетник; 

 Правно лице, а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у 

активном статусу. 

Право на субвенционисану кредитну подршку се остварују уколико се кредитна 

средства користе за набавку: 

1. Нове механизације, опреме и репроматеријала у воћарској производњи: 
 Свих врста минералних ђубрива 

 Свих врста средстава за заштиту биља 

 Опрема за наводњавање воћњака 

 Све прикључне машине и опрема за обраду и заштиту воћњака 

 Садни материјал у воћарству 

 Стубови и жица за наслон 

 Противградна мрежа са стубовима и свим додатним 

компонентама(анкери,жице,сајле,затезачи,плакете,куке,прстенови,жа

бице,капе,гумице) 

 Фолије и други материјали за сенчење,малч фолије... 

2. Нове механизације, опреме и репроматеријала у сточарској 

производњи: 
 музилице 

 лактофризи 

 опрема за припрему сточне хране 

 опрема и механизација за манипулацију стајњаком и осоком 

 сточна храна 

 опрема за пчеларство 

 ројева пчела 

 рибље млађи 

 за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних 

приполдних крава старости до 5 година 

 телади и јунади за тов телесне масе до 300 кг 

 квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству. 

 



41 
 

Животиње набављене из кредитних средстава не могу да се отуђе за време отплате 

кредита.Сматрамо да ће ова мера допринети повећању продуктивности пољопривредне 

производње, с обзиром да ће корисници бити у могућности да дођу до повољних 

средстава за улагања у пољопривреду у периоду године када је евидентан недостатак 

финансијских средстава. 

 

2.2.2 Циљеви мере 

Општи циљ мере је пружање доприноса развоју воћарске и сточарске производње 

у општини Пожега. 

 

Специфични циљ мере је олакшавање приступа финансијским средствима за 

физичка лица, носиоце регистрованих пољопривредних газдинстава која се налазе 

у активном статусу, као и за предузетнике и правна лица уписана у Централни 

регистар пољопривредних газдинстава. 

 

2.2.3 Веза са мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

 Ова мера је у компатибилности са мером из Националног програма за 

пољопривреду за период 2018-2020.године: Кредитна подршка:Субвенционисање дела 

каматне стопе. 

 

2.2.4 Крајњи корисници 

 Крајњи корисници мере су индивидуални пољопривредни произвођачи , носиоци 

регистрованог пољопривредног газдинства које се налази у активном статусу и имају 

пребивалиште на територији општине Пожега, предузетници и правна лица. 

 

2.2.5 Економска одрживост 
 У оквиру ове мере није потребно достављати доказ у смислу економске 

одрживости улагања кроз форму бизнис плана или пројекта. 

 

2.2.6 Општи критеријуми за кориснике 
 Корисници средстава треба да испуне следеће услове да би могли да користе 

финансијска средства предвиђена овом мером. 

 да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као носиоци 

регистрованог пољопривредног газдинства и да се налазе у активном 

статусу, 

 да имају пребивалиште на територији општине Пожеге, 

 да се инвестиција односи на унапређење воћарске и сточарске производње. 

 

2.2.7 Специфични критеријуми 
 Нема специфичних критеријума. 

 

2.2.8 Листа инвестиција у оквиру мере 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.2.1 
Суфинансирање камата за пољопривредне 

кредите 
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2.2.9 Критеријуми селекције 

 У оквиру мере нису предвиђени критеријуми селекције, односно подршка ће се 

одобравати по редоследу подношења захтева, за оне подносиоце који испуне опште 

критеријуме. 

 

2.2.10 Интезитет помоћи 
 Интезитет помоћи је фиксан и износи 100% од вредности камате на одобрени 

краткорочни кредит. 

 Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи 

од 250.000,00 динара. 

 

2.2.11 Индикатори/показатељи 
 

Редни број Назив показатеља 

1. Број склопљених кредита 

 

2. Укупан износ утрошених средстава 

 

 

2.2.12 Административна процедура 

 Општина Пожега ће спровести јавни позив за одабир пословних банака.Физичка 

лица- носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статутсу као и 

предузетници и правна лица која су уписана у Централни регистар пољопривредних 

газдинстава ће своје захтеве подносити код одабране пословне банке са којом је општина 

Пожега склопила Уговор.Рок за подношење захтева ће бити током целе 2018.године, 

односно до утрошка средстава предвиђених за субвенционисање камате. 

 Проверу комплетности и прихватљивости документације ће вршити одабрана 

пословна банка.Одобравање субвенције на кредите ће се вршити по систему прво 

пристиглих захтева,односно неће бити рангирања.Корисник је дужан да изврши наменско 

трошење средстава у складу са овим Програмом. 

 Након потписивања уговора са корисником и исплате средстава, банка обавештава 

општину о  потписаном уговору и то достављањем података о кориснику: име и презиме, 

БПГ, намену улагања, износ средстава и датум исплате средстава.По потписивању уговора 

са крајњим корисницима одабрана пословна банка ће најкасније до 28.12.2018.године 

доставити општини Пожега захтев за исплату средстава на име субвенције за каматне 

стопе по одобреним краткорочним кредитима.Захтев мора садржати списак корисника 

којима су кредити одобрени, износ камате по сваком одобреном кредиту, као и 

потврду/изјаву да су средства наменски одобрена, односно да су одобрена у складу са 

дефинисаним наменама из овог програма. 
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2.3 Назив и шифра мере:  Инвестиције у физичку имовину 

пољопривердних газдинстава, 101. 
  

 

2.3.1 Образложење 

 

Техничко–технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније 

инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, 

технологију и јачање производног ланца. 

У складу са Стратегијом развоја општине Пожега 2016-2021 година, односно дела 

који се односи на развој пољопривреде највећи део буџетских средстава је управо 

намењен расту конкурентности.Основне карактеристике пољопривреде општине Пожега,у 

погледу воћарства, огледају се у чињеници неповољне структуре пољопривредних 

газдинстава.Ту се пре свега мисли на уситњеност поседа, неадекватне производне и 

смештајне објекте,слабу примену савремених технологија производње и нарочито 

неповерење код увођења новог сортимента. 

Један од веома битних узрока неповољне структуре јесте и ниска продуктивност 

која произилази из недовољне техничке и технолошке опремљености газдинстава, као и 

застарела и технолошки превазиђена механизација.Посебан проблем је препуштеност 

пољопривредних произвиђача самим себи без ослонца на задруге које су пропале и 

непостојања неког другог вида организовања ради веће и квалитетније производње и 

сигурнијег пласмана. 

 Мера инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава подржава мала 

и средња пољопривредна газдинства у циљу унапређења процеса производње, 

продуктивности, конкурентности као и технолошког оспособљавања газдинства у складу 

са ЕУ стандардима,а ради постизања веће економске ефикасности, веће орјентисаности ка 

тржишту и дугорочне одрживости. 

 

Преглед по секторима: 

 

Сектор: Млеко 
Сектором доминирају мали произвођачи, одрживе и делимично одрживе фарме.На 

територији општине Пожега према подацима из пописа пољопривреде 2012.године, 

укупан број грла говеда је 7084, а од тога број крава 4568.Општи проблем представља 

низак ниво квалитета произведеног млека и низак ниво производње по крави, што доводи 

до непрофитабилног пословања произвођача.Највећи број пољопривредних газдинстава 

на територији општине држи до 3 музне краве , што резултира ниским нивоом количине и 

квалитета млека.Већа газдинства се суочавају са лошом технологијом у исхрани 

животиња, недостатком напредног генетског узгоја  и лошим условима држања стоке. 

Такође, велики проблем представља правилан начин складиштења и правилна 

дистрибуција течног и чврстог стајњака.Побољшање начина складиштења и хлађења 

млека као и развој производа са додатом вредношћу су начини на који се може 

побољшати конкурентност и квалитет производа. 
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Сектор: Месо 
Сектор говедарства карактерише мали број већих газдинстава која се баве товом и већи 

број мањих мешовитих газдинстава која се баве производњом меса и млека.На територији 

општине Пожега укупан број грла говеда је 7084,оваца 27251 и свиња 13948(Извор:РЗС). 

Постојеће стање у сектору указује на пад сточарске производње посебно када се ради о 

тову говеда по коме је овај крај био познат.Ова газдинства се одликују ниским 

интезитетом производње чији је циљ унапређење и побољшање квалитета сточарских 

производа, специјализација у производњи меса са фокусом на гајење говеда и оваца, као и 

побољшање продуктивности у производњи. 

Газдинства која производе месо нису специјализована, не користе правилно пашњаке и 

квалитет коришћење сточне хране није задовољавајући.Такође, неодговарајућа је 

технологија исхране као и услови смештаја животиња.Интервенције у оквиру ове мере ће 

бити усмерене на подршку сектору и малим и средњим пољопривредним газдиснтвима. 

 

Сектор: Воће, грожђе и поврће 
И поред свих постојећих ограничавајућих фактора у пољопривреди општине 

Пожеге, има производњи нарочито воћарске и повртарске које дају одређене резултате 

захваљујући повољним агроеколошким условима и традицији овог краја.На овој 

теритотији се доста успешно обавља производња малине и то на 484 ха где се постиже 

веома добар квалитет и принос и до 14 тона по хектару.Поред тога постоје погодности за 

производњу шљиве где има 369.500 стабала са укупним приносом од 803 тоне,такође је 

заступљена и производња јабука са 87.300 стабала и приносом од 206 тона. 

 Иако ова газдинства карактерише специјализована производња, кључни проблем 

овог сектора је уситњеност поседа.Такође, високи трошкови производње и немогућност 

утицаја на цене у ланцу исхране доводе до ниског нивоа профита, а самим тим и до 

немогућности инвестирања у нове капацитете.Низак степен образовања и стручне 

оспособљености ствара потешкоће када је реч о правилној употреби савремене опреме и 

коришћења инпута, сортирању, паковању, и складиштењу, примени савремених метода за 

наводњавање, што резултира проблемом у процесу прераде воћа и поврћа с обзиром да 

фабрике не добијају довољне количине квалитетних производа. 

 

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице, шећерна репа) 
  Техничка  опремљеност  газдинства,  односно  механизација  која  се  користи  у 

ратарству је застарела, посебно са становишта заштите животне средине. У складу са горе 

наведеним проблемима, постоји потреба да се кроз ову меру утиче на повећање приноса, 

побољшање агротехнологије, модернизацију складишних капацитета пољопривредних 

газдинстава у наредном периоду, као и примену добре пољопривредне праксе. 
 Субвенционисањем  набавке  механизације  кроз  Програм  мера  подршке  за  
спровођење пољопривредне  политике и политике  руралног  развоја  општине  Пожега  је 
у претходној години издвојила  значајана средстава за набавку нове опреме и 
механизације, што је резултирало обновом механизације на пољопривредним 
газдинствима тако да се у овом сектору знатно побољшало стање у погледу нове  опреме и 
механизације. 
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2.3.2 Циљеви мере 
 

Општи циљеви 

 

Применом ове мере доћиће до стабилности дохотка пољопривредних газдинстава, 

повећаће се производња и побољшати продуктивност и квалитет производа,смањење 

трошкова производње.Реализација ове мере значајно ће подићи конкурентност 

производње уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта.Ова мера утицаће 

на усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама. 

 

Сектор: Млеко 

 

Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека путем циљаних 

инвестиција на малим исредњим газдинствима, повећање квалитета млека и усвајање 

добре пољопривредне праксе.Прилагођавање производа захтевима савременог тржишта, 

достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштитне 

животне средине.Унапређење производне инфраструктуре и опреме. 

 

Сектор: Месо 

 

Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса на малим и 

средњим газдинствима.Унапређење квалитета меса говеда(систем крава-теле) у складу са 

националним ветеринарским стандардима,повећање учешћа товних раса,достизање 

стандарда у области добробити и здравља животиња.Побољшање квалитета и 

конзистентности производње кроз инвестиције у опрему и објекте. 

 

 

Сектор: Воће,грожђе и поврће 

 

Успостављање нових производних линија и обнављање постојеће производње,повећање 

површина под интензивним засадима,побољшање квалитета машина и опреме ради 

смањења губитака након бербе,побољшање складишних капацитета за воће и поврће. 
 

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице и шећерна репа) 
Унапређење стања механизације на газдинствима, побољшање квалитета машина и 

опреме ради смањења губитака у зоку производње. 

 

2.3.3 Веза са мерама Националног програма за рурални развој 
Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 

 

2.3.4 Крајњи корисници 
Крајњи корисници мере су физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног 

газдинства,предузетници и правна лица регистрована у Регистру пољопривредних 

газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју. 
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2.3.5 Економска одрживост 
За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

2.3.6 Општи критеријуми за кориснике 
Корисник треба да има регистровано пољопривредно газдинство упусано у Регистар 

пољопривредних газдинстава, са активним статусом, да има пребивалиште на територији 

општине Пожеге,да је предметну инвестицију купио и преузео у текућој години,да 

потпише изјаву да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима. 

Корисник треба да  је у активном статусу и  уписан у Регистар правних лица.Крајњи 

корисници за производњу садног материјала морају бити уписани у Регистар произвођача 

садног материјала у складу са законом којим се уређује област производње садног 

материјала. 
 

2.3.7 Специфични критеријуми 

 

Сектор: Млеко 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ 1-19 млечних крава. 

 У случају када се ради о навбавци квалитетних приплодних грлс, прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ: 3-100 квалитетних приплодних грла 

говеда млечних раса, односно 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза. 

 

Да купе јуницу за приплод старости од 14 до 36 месеци у моменту издавања рачуна о 

набавци. 

Сектор: Месо 

 У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних животиња прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која на крају инверстиције поседују у 

свом власништву, односно власништву члана РПГ. 3-100 грла квалитетних товних 

раса, или 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза, или 5-100 грла 

квалитених приплодноних крмача. 

 Да купе јуницу за приплод старости од 14 до 36 месеци у моменту издавања 

рачуна о набавци. 

Сектор: производња воћа, грожђа, поврћа, хмеља и цвећа 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, 

односно власништву члана РПГ имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; 

односно мање од 5 ха другог воћа, односно 0,1-50 ха цвећа, односно 0,2-100 ха 

винове лозе. 

 У случају подизања нових или обнаваљања постојећих (крчење и подизање) 

производних ( са наслоном) и мматичних засада воћака и винове лозе прихватљиви 

корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом 

власништву, односно у власништву члана РПГ: 0,1-50 ха јагодастих вста воћака и 

хмеља, 0,3-100 ха другог воћа, 0,2-100 ха винове лозе. 
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 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције 

имају у свом власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 ха 

пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на отвореном простору. 

 

 

Сектор: Остали усеви (житарице, уљарице и шећерна репа) 

 Прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ пољопривредна газдинства која имају мање од 50 

ха земљишта под осталим усевима. 
 

 

 

 

 

2.3.8 Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра 

Инвестиције 

Назив инвестиције 

101.1.1. Набавка квалитетних приплодних  јуница млечних 

раса или сименталског говечета 

101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране,за 

храњење и напајање животиња (млинови и 

блендери/мешалице за припрему сточне; опрема и 

дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозаториза кабасту сточну храну; 

хранилице;појилице; балери; омотачи бала и 

комбајни за сточну храну; косилице; првтрачи сена) 

101.1.9. Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.13. Машине за заштиту биља 

101.2.1 Набавка квалитетних приплодних говеда која се 

користе за производњу меса 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих(крчење 

и подизање)вишегодишњих засада воћа,хмеља и 

винове лозе 

101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.24. Машине за заштиту биља 

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.6. Машине за заштиту биља 

 

 

 

2.3.9 Критеријуми селекције 
Критеријуми селекције се не примењују при релизацији ове мере, већ се мера спроводи до 

утрошка средстава предвиђених програмом. 
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` 

2.3.10 Интезитет помоћи 
Набвака квалитетних приплодних грла млечних и товних раса говеда ће се 

субвенционисати до 50% вредности инвестиције(без ПДВ-а), а максимални износ 

субвенције је 100.000,00 динара по кориснику;Унапређење воћарске производње кроз 

подизање вишегодишњих засада вршиће се кроз 50% суфинанасирања по набављеној 

садници.Набавка механизације ће се субвенционисати до 50% вредности инвестиције (без 

ПДВ-а) , а максимални износ субвенције је 100.000,00 динара по кориснику субвенције. 

 

 

 

2.3.11 Индикатори/показатељи 
 

Редни број 

 

Назив показатеља 

1 Број пољопривредних газдинстава која су набавила квалитетна приплодна 

грла говеда 

2 

 

Број набављених грла говеда 

3 Број новонабављене механизације 

4 

 

Површина под новим вишегодишњим засадима 

5 Укупан број газдинстава која су остварила право на субвенционисане 

саднице 

 

 

2.3.12 Административна процедура 
 

Председник општине на основу Одлуке о буџету за 2018.годину доноси Одлуку о 

расподели воћног садног материјала за јесењу садњу.Након тога општинска управа шаље 

позив за подношење понуда у поступку јавне набавке-наруџбеницом потенцијалним 

понуђачима.Избором најповољнијег понуђача приступа се склапању уговора  о куповини 

воћног садног материјала.Уговорене стране се обавезују да понуђач изврши наплату у 

износу од 50% од цене саднице од пољопривредних произвођаџа, а општина Пожега ће 

понуђачу уплатити преостали износ од 50% од цене саднице по достављању валидне 

финансијске документације.Општина након тога расписује конкурс за поделу садница и 

објављује услове конкурса као и трајање истог. 

Административна процедура за мере ( шифра  инвестиције 

101.1.5,101.1.9,101.2.1,101.4.1,101.4.19,101.4.24.,101.5.1.,101.5.6.) ће бити спроведена 

такође од стране Одељења за локални економски разој.Општинска управа шаље позив за 

подношење понуда у поступку јавне набавке-наруџбеницом потенцијалним 

понуђачима.Избором најповољнијег понуђача приступа се склапању уговора  о набавци 

одређене врсте механизације.Уговорене стране се обавезују да понуђач изврши наплату у 

износу од 50% од цене механизације од пољопривредних произвођаџа, а општина Пожега 

ће понуђачу уплатити преостали износ од 50% од цене механизације по достављању 

валидне финансијске документације. 



49 
 

Одељење за локални економски развој општине Пожега стара се о пријему и 

обради захтева,и доноси коначну одлуку о лицима која су испунили услове конкурса, и 

обавештава пољопривдне произвођаче да у предвиђеном времену изврше уплату њиховог 

дела учешћа како би стекли услов за преузимање садног материјала.После извршене 

провере од стране одељења за локални економски развој да ли је извршена уплата дела 

учешћа од стране пољопривредника исти се позивају да одређеног дана дођу код 

изабраног  понуђача и преузму садни материјал. 

Административна процедура за мере ( шифра  инвестиције 101.1.1 и 101.2.1) ће 

бити спроведена такође од стране Одељења за локални економски развој. 

Ова мера ће се реализовати кроз Јавни позив или Конкурс за подношење захтева са 

прецизираним условима, неопходном документацијом и роковима за подношење захтева 

уз спровођење што боље информисаности.Конкурс ће бити отворен до утрошка 

планираних средстава, а најксније до 29.12.2018.године. 

Захтеви, заједно са неопходном документацијом, се подносе на одговарајућем 

обрасцу који се може добити у Канцеларији за пољопривреду бр.39.Након пријема захтева 

надлежни орган ће извршити административну проверу комплентности, усаглашености и 

прихватљивости захтева, по редоследу њиховог пристизања.Након утврђивања 

испуњености дефинисаних Конкурсом, надлежни орган доноси Решење о праву на 

коришћење и исплати подстицаја према редоследу пристизања захтева, а одобрена 

средства уплаћиваће се на наменски рачун пољопривредног газдинства. 

 Финансирање захтева вршиће се до утрошка средстава предвиђених за ову намену 

Одлуком о буџету општине Пожега за 2018.годину („Сл.лист општине Пожега 

бр.11/2017“). 

Захтеви са документацијом се подносе на шалтеру писарнице Општинске управе Пожега 

од дана објављивања Конкурса до 28.12.2018.године или до утрошка средстав планираних 

за ову намену. 

Потенцијални корисници су обавезни да надлежном органу омогуће контролу на терену. 
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2.4 Назив и шифра мере: Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде, 102 

 

 

 
2.4.1. Образложење 
 
 На територији општине Пожега постоји 4 удружења пољопривредника.У 

последњих годину дана формирана су удружења пољопривредника која се баве узгојом 

оваца и коза, а то су удружење грађана „Такиша“ из Рупељева,секција која се бави 

одгајивањем оваца и коза и удружење одгајивача коза регије Западна Србија „Пожешка 

Роса“. Пољопривредници су увидели значај удруживања око истих циљева у оквиру 

сродних послова па све више показују интересовање за формирање удружења.  

Улога удружења је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, а 

посебно у делу модернизације и едукације пољоприведних произвођача, као и повољности 

код набавке инпута за пољопривредну производњу и пласмана пољпривредних производа. 

Поред тога што је од велоког значаја за даљи развој пољопривреде формирање 

удружења у пуној мери олакшава рад и подршку стручних служби које  у оквиру једног 

удружења имају људе истих интересовања. Недостатак знања и добрих примера из праксе 

су једни од кључних проблема који се решавају удруживањем и подршком удружењима 

од стране општине. 

 Овом мером жели се постићи унапређење рада удружења,посебно из области 

сточарства,побољшање конкурентности чланова удружења и увођење нових 

профитабилних производњи на газдинствима чланова удружења, тако што се посредством 

удружења која се баве одгајивањем оваца, кроз ову  меру жели постићи набавка 

квалитетних приплодних грла оваца из увоза, побољшање квалитета стада и повећање 

броја грла оваца, стварање базе мушких приплодњака елитног порекла преко којих би се 

даље радило на побољшању квалитета широке популације. 

 

 

 

2.4.2. Циљеви мере 

 

Општи циљеви: 
Унапређење рада постојећих удружења, повећан број чланова и нових удружења. 

 

Специфични циљеви: 
Побољшање конкуретности чланова удружење и увођење нових профитабилних 

производњи на газдинствима чланова удружења,побољшање расног састава 

оваца,побољшање квалитета и повећања броја стада и конкурентност у понуди 

приплодног материјала.Унапређење система иновирања на газдинствима удружених 

пољопривредника. Повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње 

меса на малим и средњим газдинствима, унапређење квалитета меса оваца у складу са 

националним ветеринарским стандардима, повећање учешћа товних раса,достизање 

стандарда у области добробити и здравља животиња 
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2.4.3 Веза мера са националним програмом за рурални развој и пољопривреду 
 Није применљиво обзиром да није усвојен НПРР. 

 

2.4.4 Крајњи корисници 

 Удружења из области пољопривредне производње која се баве одгајивањем оваца и 

коза. 

 

2.4.5 Економска одрживост 

 Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз форму 

пројекта/бизнис плана.Пројекат треба да буде усклађен са Обрасцем који је објављен од 

стране локалне самоуправе и који је саставни део апликационог формулара. 

 
2.4.6 Општи критеријум за кориснике 

 Да се пројекат не финансира или је поднет на конкурс у другим јавним фондовима; 

Корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним 

од стране локалне самоуправе; Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар. 

 

2.4.7 Специфични критеријуми 

 Прихватљиви корисници су чланови удружења који су уписани у регистар 

пољопривредних газдинстава и који на крају инвестиције поседују у свом власништву, 

односно у власништву члана РПГ: 10-300 квалитетних приплодних грла оваца/коза. 

 

2.4.8 Листа инвестиција у оквиру мере 

 Не постоји листа инвестиција у оквиру мере. 

 

2.4.9 Критеријуми селекције 

 Није предвиђено рангирање корисника. 

 

2.4.10 Интезитет помоћи 
 Удружења могу остварити право на на подстицаје до 100% износа средстава, а у 

максималном износу до 2.000.000,00 динара. 

 

 

2.4.11 Индикатори/показатељи 
  

Редни 

број 

Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних пројеката 

2 Број чланова удружења 

3 Број набављених приплодних грла оваца 

4 Број чланова који су добили приплодна грла 
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2.4.12 Административна процедура 
 Мера ће се спроводити кроз Јавни позив или Конкурс за подношење захтева са 

прецизираним условима и неопходном документацијом и апликационом формом, уз 

спровођење што боље информисанисти и роковима за подношење захтева, 

 Подносиоци захтева су у обавези да доставе своје захтеве заједно са 

документацијом надлежној служби која ће бити одређена одлуком о расписивању 

конкурса уз попуњен апликациони лист са тачно прецизираном наменом утрошка 

средстава, а након прегледа захтев предају на шалтеру писарнице Општинске управе 

општине Пожега. 

 Пошто се овом мером планира набавка квалитетних приплодних грла оваца, 

општина ће прецизирати и посебно контролисати испуњеност услова за кориснике 

односно чланове удружења, који ће бити усклађени са специфичним критеријумима у 

случају набавке квалитетних приплодних грла. 

 Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране надлежног 

органа у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости. 

Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће финансирани до висине средстава 

према позиву за подношење захтева, а према редоследу њиховог пристизања. 

 На основу утврђивања испуњености услова, надлежни орган доноси решење о 

праву на коришћење и исплати подстицаја према редоследу пристизања захтева на основу 

кога ће се сколпити Уговори и са донетим решењем и склопљеним уговором поднети 

захтев Одељењу за буџет и финанисије за исплату решењем утврђених износа на текући 

рачун код пословне банке. 

 

 
 

2.5 Назив и шифра мере: Подстицаји за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју, 402 

 
2.5.1 Образложење 

 

Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован на 

праћењу нових технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и 

информација. Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да 

самостално без икакве стручне помоћи примењују иновације у производњи, пласману, 

развоју непољопривредних делатности,маркетингу и другим активностима везаним за 

развој руралних средина. 

  На недостатак знања  и додатних вештина код сеоског становништва упућују и 

подаци да само мали број носиоца газдинстава имају стечено средње и високо стручно 

образовање из области пољопривреде а највећи део носиоца газдинстава имају знање 

стечено праксом. 

У протеколм периоду на подручју о пштине Пожега ПССС „Ужице“ са својим 

стручним службама ,деловало је на више начина, одржане су многобројне едукације путем 

зимских семинара,радионица по Месним заједницама и домаћинствима пољопривредних 

произвођача,едукације одбраних пољопривредика  а све у циљу стицања нових знања из 

свих пољопривредних области које ће имати за резултат даљи развој руралног подручја.  
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У овој години Савет за пољопривреду планира да настави сарадњу са ПССС 

„Ужице“, одржавањем стручних семинара.Овом мером је планирано и ангажовање два 

пољопривредна инжињера који ће прикупљати узорке земљишта са парцела 

пољопривредника за вршење хемијске анализе. 

  Успостављена је сарадња са Институтом за крмно биље из Крушевца,Институтом 

за воћарство из Чачка,Пољопривредним факултетом иа Земуна и другим институцијама уз 

чију помоћ су пољопривредници стекли увид у начине на које могу постићи ефикаснију 

производњу и бољу искоришћеност капацитета.Такође, треба истаћи да дуги низ година 

Општинска управа Пожега има велику срадњу са Пољопривредном школом „Љубо 

Мићић“ из Пожеге у погледу одржавања предавања,едукација,презентација у циљу 

подстицања пољопривредника а нарочито младих за усвајање нових знања и примену 

достигнућа из свих области пољопривреде. 

Задњих година општина Пожега орагнизује и одлазак пољопривредних 

произвођача на Међународни сајам пољопривреде у Нови Сад, а у плану су и студијска 

путовања за која пољопривредници покажу интересовање. 

 

2.5.2 Циљеви мере 

Општи циљеви 
Побољшање продуктивности и квалитета производа,развој пољопривреде и руралних 

подручја заснован на знању,смањењу трошкова производње. 

Раст конкурентности уз прилагођавање захтевима иностраног и домаћег тржишта, 

усклађивање са правилима ЕУ, њеним стандардима, политикама и праксама. Повећање 

доступности и квалитета знања, унапређење социјалне и економске инклузије малих и 

средњих газдинстава у руралним срединама. Одрживи развој, заштита ресурса, 

побољшање биодиверзитета и смањење миграције становништва су једни од циљева ове 

мере. 

Специфични циљеви 
Побољшање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва, примена нових 

технологија,техничко и кадровско унапређење институција укључених у систем креирања 

и трансфера знања. Јачање капацитета, прихватање знања кроз развој свести нивоа и 

типова образовања. 

 

2.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развоја 
Ова мера је у компатибилности са мером из Националног програма за пољопривреду за 

период 2018-2020.године: Посебни подстицаји: Подстицаји за промотивне активности у 

пољопривреди и руралном развоју. 

 

2.5.4 Крајњи корисници 
Општина Пожега  

 

2.5.5 Економска одрживост 
За релизацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

2.5.6 Општи критеријуми за кориснике 
Нема 



54 
 

 

2.5.7 Специфични критеријуми 
Корисници средстава за стручно оспособљавање, активности стицања вештина и показне 

активности треба да имају искуство у пружању услуге (референца), као и стручни и 

технички капацитет у зависности од типа и трајања услуге (референтни предавачи). 

 

2.5.8 Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра 

инвестиције 

 

Назив инвестиције 

402.1 

 

Стручно оспособљавање и активности 

стицања вештина и нивоа показне 

активности 

402.1 

 

Информативне активности: 

сајмови,изложбе,манифестације,студијска 

путовања 

 

2.5.9 Критеријуми селекције 
 

Нема 

 

 

2.5.10 Интезитет помоћи 

 

 

Ова мера се финансира са 100% учешћа. 

 

 

 

2.5.11 Индикатори/показатељи 
 

Редни 

број 

Назив показатеља 

1 

 

Број ангажованих стручних лица 

2 

 

Укупан број одржаних едукација 

3 

 

Број лица која су похађала радионице,обуке предавања 

4 

 

Број организованих манифестација,сајмова,изложби 
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2.5.12  Административна процедура 

 

Мера ће бити спроведена уз надзор одељења за локални економски развој општине 

Пожега,који ће бити задужени за административно техничке послове,док ће послове 

везане за пренос средстава обављати Одељење за буџет и финансије. 

Одељење за локални економски развој општине Пожега у сардњи са ПССС 

„Ужице“, Институтима за крмно биље из Крушевца и Институтом за воћарство из Чачка, 

Институтом за ратарство и повртарство Нови Сад, Институт за кукуруз Земун Поље, 

Пољопривредним факултетом из Земуна, Пољопривредном школом  и свим другим 

институцијама које су директно везане за пољопривредну производњу организоваће 

обуке, предавања, радионице, водиће евиденцију о броју присутних пољопривредника на 

предавањима као и евиденцију предавача и тема које су обрађене. 

Спровешће се широка кампања информисања потенцијалних корисника. 

Организовање одлазака на студијска путовања пољопривредника из нашег краја који ће на 

таквим путовањима стећи нова искуства и знања а која ће моћи да примене на својим 

газдинствима. 
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III.  ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА 

Табела: Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља Вредност,опис показатеља 

Извор 

података и 

година 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
Административни и географски положај 
Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Шумадија и Западна Србија рзс* 
Област Златиборска рзс* 
Град или општина Пожега рзс* 
Површина 426,5 рзс* 
Број насеља 42 рзс* 
Број катастарских општина 55 рзс* 
Број подручјас са отежаним условима рада у 

пољопривреди(ПОУРП) 

18  

Демографски показатељи     

Број становника 29.638 рзс** 
Број домаћинстава 9.799 рзс** 
Густина насељености(бр.становника/површина,км2 69 рзс** 
Промена броја 

становника2001:2002(2011/2002*100-100) 

-8,95 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС Нема података рзс* 
Становништво млађе од 15 година(%) 13,07 рзс* 
Станоивништво старије од 65 година(%) 19,98 рзс* 
Просечна старост 44,1 рзс* 
Индекс старења 1,13 рзс* 
Без школске спреме и са непотпуним осноивним 

образовањем(%) 

18,17 рзс* 

Основно образовање(%) 22,67 рзс* 
Средње образовање(%) 48,44 рзс* 
Више и високо образовање(%) 9,86 рзс* 
Пољопривредно становништво у укупном броју 

становника(%) 

55,62 процена 

Природни услови   
Рељеф(равничарски,брежуљкасти,брдски,планински Брдско-планински интерни 
Преовлађујући педолошки типови земљишта и 

бонитетна класа 

Смоница и гајњача интерни 

Клима(умерено-континентална,субпланинска...) Умерено-континетална интерни 
Просечна количина падавина(mm) 758,9 интерни 
Средња годишња температура(С) 9,6 интерни 
Хидрографија(површинске и подземне воде) Скрапеж  интерни 
Површина под шумом(ха) 12,402 рзс* 
Површина под шумом у укупној површини 

АП/ЈЛС(%) 

30 рзс* 
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Пошумљене површине у претходној 

години(ха) 

7,15 рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) 6.735,31 рзс* 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Стање ресурса   
Укупан број пољопривредних 

газдинстава: 

5.645 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних 

газдинстава(РПГ) 

4.000 Управа за 

трезор 
- породична пољопривредна 

газдинства(%) 

99,63  

- правна лица и предузетници(%) 0,37  
Коришћено пољопривредно земљиште-

КПЗ(ха) 

17,947 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини 

ЈЛС(%) 

42,13 рзс*** 

Оранице и 

баште,воћњаци,виногради,ливаде и 

пашњаци,остало(ха) 

Оранице и баште 31% (5617ха) воћњаци 15% (2614), 

ливаде и пашњаци 53% (1147ха) 

рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно 

биље, остало(ха) 

Жита57%(3133ха)кукуруз68%(2092ха) 

пшеница23%(7324ха)крмно 

биље11%(6329ха)поврће2%(1147ха) 

рзс*** 

Просечна величина поседа(КПЗ) по 

газдинству(ха) 

3,18 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног 

земљишта комасацијом(ха) 

48,2893 интерни 

Обухваћеност пољопривредних 

газдинстава неким видом 

удруживања(ха) 

Нема података интерни 

Број пољопривредних газдинстава која 

наводњавају КПЗ 

1.026 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ Нема података интерни 
Наводњавана површина КПЗ(ха) 413 рзс*** 
Површина пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији АП(ха) 

/ интерни 

Површина пољопривредног земљишта 

које се даје у закуп(ха): 

48.9089 интерни 

- физичка лица(%) 30,14 интерни 
- правна лица(%) 69,5 интерни 

Говеда,свиње,овце,козе,живина,кошнице 

пчела(број) 

Говеда 7084,свиња 13948,оваца 27251, 

коза 1381, живине 134264,кошница 6284 

рзс*** 

Трактори,комбајни,прикључне 

машине(број) 

Трактори3915,комбајни221,берачи 

кукуруза87,плугови1906,тањираче356,ротофрезе1278 

сејалице484,прскалице1035 

рзс*** 

Пољопривредни објекти(број) Објекти за смештај говеда3922, објекти за свиње2998, 

носиље2981,објекти за остале животиње1854, кошеви 

за кукуруз1338, амбари694,објекти за силажу 273 

рзс*** 

Хладњаче,сушаре,стакленици и 

пластеници(број) 

8 хладњача, 5 стакленика, пластеника 3869 рзс*** 

Употреба минералних ђубрива,стајњака 

и средстава за заштиту биља(ха,бројПГ) 

Минер. ђубрива 33% (5975,32ха) чврсти стајњак 19% 

течни стајњак 1% (170,89ха) сред.за заш.биља 22% 

(3899,5ха) 

 

 

рзс*** 
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Број чланова газдинства и стално 

запослених на газдинству: 

Укупан бр.чл.газд.је 14.239, од тога на рзс*** 

(на породичном ПГ:на газдинству 

правног лица/предузетника) 

Породичном газд. 14.182 а на газд.правног 

лица/предузетника 57 

рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 7393 рзс*** 
Земљорадничке задруге и удружења 

пољопривредника (број) 

4 зем.задруге и 4 удружења пољопривредника интерни 

Производња пољопривредних 

производа (количина) 

  

- биљна производња(t) Кукуруз 3,7т/ха, пшеница 2,5т/ха, кромпир 9,1т/ха, 

малина 14т/ха, луцерка 6,5т/ха, детелина 6,3т/ха 

рзс*** 

- сточарска производња(t,lit,kom.) Нема података интерни 
 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
Рурална инфраструктура   

Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева(km) 145,500 рзс* 
Поште и телефонски преплатниц(број) 12.356 рзс* 
Водопривредна структура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу(број) 13.000 рзс* 
Домаћинства прикључена на канализациону 

мрежу(број) 

4.750 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде(хиљ.m3) 8.500 рзс* 
Пречишћене отпадне воде(хиљ.m3) Нема података рзс* 
Енергетска инфраструктура   

Производња и снабдевање електричном 

енергијом(број) 

Тц 110/20кВ снаге 2х31,5МБА, 

Пожега прикључена на далек.104/6 

из ТЦ 

интерни 

Социјална инфраструктура   

Објекти образовне инфраструктуре(број) 6 рзс* 
Број становника на једног лекара 716 рзс* 
Број корисника социјалне заштите 627 рзс* 
Диверзификације руралне економије   

Запослени у секторима пољопривреде,шумарства и 

водопривреде(број) 

4718 рзс* 

рзс*** 
Газдинства која обављају друге профитабилне 

активности(број) 

833 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на 

територији АП/ЈЛС(број) 

Домаћих туриста 16.941, страних 

4.779, прос.бр.ноћења 3 

рзс* 

Трансфер знања и информација   

Пољопривредена и саветодавна стручна 

служба(да/не) 

Да, ПССС „Ужице“ интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 

систем(број) 

550 ПССС 

                                                       

    Датум и место                                                               Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС 

17.05.2018.године, Пожега                                             ________________________________ 
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1 2 3 4

Р.бр. КО ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД

1 Лопаш 1.7304 0 1.6064 0

2 Пилатовићи 1.0398 0 1.202 0

3 Прилипац 0.4242 0 0 0

4 Бакионица 2.3136 0 0.7524 0

5 Велика Јежевица 0.1766 0 0.2775 0

6 Висибаба 15.8928 0 6.3624 0

7 Врањани 0.0741 0 0 0

8 Глумач 7.132 0 1.0298 0

9 Годовик 0.3781 0 4.835 0

10 Горња Добриња 1.5606 0 0.4625 0

11 Горобиље 2.3621 0 0.6083 0

12 Гугаљ 0.0329 0 0.0404 0

13 Доња Добриња 1.3397 0 0.617 0

14 Дражиновићи 4.5569 0 0.6337 0

15 Душковци 1.1077 0 0.6809 0

16 Засеље 3.3703 0 4.0998 0

17 Здравчићи 0.8594 0 0 0

18 Јелен До 0.5 0 0.1198 0

19 Каленићи 0.3539 0 0 0

20 Лорет 1.0077 0 0.275 0

21 Љутице 1.098 0 0.1162 0

22 Мађер 5.5768 0 3.5234 0

23 Мала Јежевица 0.0623 0 0 0

24 Милићево Село 2.6566 0 3.847 0

25 Мршељи 0.2442 0 0.3858 0

26 Отањ 0.0943 0 0.0494 0

27 Папратиште 0.884 0 0 0

28 Пожега 94.7938 0 6.4011 0

29 Пријановићи 0.5646 0 1.8858 0

30 Радовци 0.1864 0 0 0

31 Расна 0.5233 0 0.5579 0

32 Речице 0 0 0 0

33 Роге 18.2634 0 5.8878 0

34 Рупељево 0.1905 0 0 0

35 Сврачково 7.5723 0 3.8251 0

36 Средња Добриња 1.2298 0 0.1956 0

37 Табановићи 0.0972 0 0 0

38 Тврдићи 0.2316 0 0.1422 0

39 Тометино Поље 0 0 0 0

40 Тучково 0.3093 0 0.2129 0

41 Узићи 0.2119 0 0.1407 0

табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама

обрадиво



42 Честобродица 0.3101 0 0 0

181.3132 0 50.7738 0Укупно:



7 8 9

ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ
3.8089 0 0 4.7498 4.7498

2.2579 0.6717 0 0 0.6717

0.4857 0.5512 0 0 0.5512

3.066 1.1004 0 0 1.1004

1.0652 0.0797 0 0.8391 0.9188

25.1407 4.9758 0 0.1367 5.1125

0.951 0.6385 0 0.4767 1.1152

9.3486 1.3746 0 3.9164 5.291

6.5445 1.5033 0 1.3413 2.8446

3.1064 2.0065 0 0 2.0065

6.5422 1.3633 0 3.6817 5.045

0.7401 0.9432 0 1.8166 2.7598

7.0494 1.5346 0 0.1325 1.6671

8.7627 0.8885 0 0 0.8885

2.7795 6.4243 0 0 6.4243

7.6517 11.3255 0 0.719 12.0445

3.7477 3.1303 0 0.1794 3.3097

1.5798 0.8055 0 0 0.8055

0.6713 4.6045 0 1.7251 6.3296

1.2827 0.048 0 0.0021 0.0501

10.2318 9.0213 0 0 9.0213

14.998 1.1342 0 0 1.1342

2.3467 0.3429 0 0.0257 0.3686

7.4223 2.8723 0 0.1265 2.9988

0.8432 8.0202 0 0.0006 8.0208

0.1437 0.1209 0 0.3682 0.4891

1.2752 7.0467 0 0.0047 7.0514

140.2057 9.2881 0 0.5733 9.8614

2.4504 0.1782 0 3.4142 3.5924

0.1864 0.0618 0 0.0515 0.1133

1.6273 0.5004 0 0 0.5004

0.1268 0.6955 0 0.0121 0.7076

34.1971 4.7613 0 1.388 6.1493

0.8415 5.9407 0 0.4937 6.4344

15.9775 13.3687 0 60.0913 73.46

1.4592 3.0809 0 0 3.0809

0.8051 0.106 0 0.1124 0.2184

0.3738 0.6216 0 0.2284 0.85

7.304 982.2832 0 0.0945 982.3777

0.67 9.2097 0 34.515 43.7247

0.5111 0.1544 0 0 0.1544

5

ЛИВАДА

табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама

обрадиво обрадиво Total остало остало Total

0.6668

0.4721

0.0161

0.0615

0

0.6111

2.8855

0.8769

1.1868

1.3314

1.0833

3.5718

0.9187

5.0927

3.5721

0.9909

0.1816

2.8883

0.96

0.3174

0

9.0176

5.8978

2.2844

0.0338

0.2132

0

0.3912

39.0108

0

0

0.5461

0.1268

10.0459

0.651

4.5801

0.7079

0

7.304

0.1478

0.1585



0.3101 0.8106 0 1.514 2.3246

340.8889 1103.589 0 122.7305 1226.3195108.8019

0



8.5587

2.9296

1.0369

4.1664

1.984

30.2532

2.0662

14.6396

9.3891

5.1129

11.5872

3.4999

8.7165

9.6512

9.2038

19.6962

7.0574

2.3853

7.0009

1.3328

19.2531

16.1322

2.7153

10.4211

8.864

0.6328

8.3266

150.0671

6.0428

0.2997

2.1277

0.8344

40.3464

7.2759

89.4375

4.5401

1.0235

1.2238

989.6817

44.3947

0.6655

Укупно:



2.6347

1567.2084



1 2 3

Р.бр. КО Облик својине ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК

Државна РС 1.7304 0 1.6064

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 249.2739 0 118.1275

251.0043 0 119.7339

Државна РС 1.0398 0 1.202

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 248.3771 0 147.31

249.4169 0 148.512

Државна РС 0.4242 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 94.3276 0 39.6531

94.7518 0 39.6531

Државна РС 2.3136 0 0.7524

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 102.6216 0 61.1705

104.9352 0 61.9229

Државна РС 0.1766 0 0.2775

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

обрадиво

3 Прилипац

Лопаш Total

2 Пилатовићи

1 Лопаш

Прилипац Total

Пилатовићи Total

Бакионица Total

5 Велика Јежевица

4 Бакионица



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 244.0676 0 101.2151

244.2442 0 101.4926

Државна РС 15.8928 0 6.3624

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 255.8524 0 113.4805

271.7452 0 119.8429

Државна РС 0.0741 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 217.8347 0 45.7727

217.9088 0 45.7727

Државна РС 7.132 0 1.0298

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 383.9691 0 106.0617

391.1011 0 107.0915

Државна РС 0.3781 0 4.835

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 154.5751 0 118.4061

154.9532 0 123.2411

Државна РС 1.5606 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

6 Висибаба

5 Велика Јежевица

Висибаба Total

Велика Јежевица Total

9 Годовик

Врањани Total

8 Глумач

7 Врањани

Годовик Total

Глумач Total

10 Горња Добриња



Јавна својина 0 0 0.4625

Мешовита 0 0 0

Приватна 321.1256 0 160.4596

322.6862 0 160.9221

Државна РС 2.3621 0 0.6083

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 511.6939 0 86.9587

514.056 0 87.567

Државна РС 0.0329 0 0.0404

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 135.2379 0 79.026

135.2708 0 79.0664

Државна РС 1.3397 0 0.617

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 427.4143 0 143.7431

428.754 0 144.3601

Државна РС 4.5569 0 0.6337

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 226.7317 0 90.9973

231.2886 0 91.631

Државна РС 1.1077 0 0.6809

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

12 Гугаљ

Горња Добриња Total

11 Горобиље

10 Горња Добриња

Гугаљ Total

Горобиље Total

15 Душковци

Доња Добриња Total

14 Дражиновићи

13 Доња Добриња

Дражиновићи Total



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 214.7946 0 137.7004

215.9023 0 138.3813

Државна РС 3.3703 0 4.0998

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 320.7852 0 118.3628

324.1555 0 122.4626

Државна РС 0.8594 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 265.0628 0 91.4952

265.9222 0 91.4952

Државна РС 0.5 0 0.1198

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 29.9771 0 12.5501

30.4771 0 12.6699

Државна РС 0.3539 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 167.1452 0 86.8143

167.4991 0 86.8143

Државна РС 1.0077 0 0.275

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

15 Душковци

Душковци Total

18 Јелен До

Засеље Total

17 Здравчићи

16 Засеље

Јелен До Total

Здравчићи Total

Каленићи Total

20 Лорет

19 Каленићи



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 230.0659 0 103.1844

231.0736 0 103.4594

Државна РС 1.098 0 0.1162

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 188.6838 0 133.6136

189.7818 0 133.7298

Државна РС 5.5768 0 3.5234

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 171.1314 0 33.33

176.7082 0 36.8534

Државна РС 0.0623 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 226.4816 0 97.8262

226.5439 0 97.8262

Државна РС 2.6566 0 3.847

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 286.0741 0 145.5197

288.7307 0 149.3667

Државна РС 0.2442 0 0.3858

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

21 Љутице

20 Лорет

Љутице Total

Лорет Total

24 Милићево Село

Мађер Total

23 Мала Јежевица

22 Мађер

Милићево Село Total

Мала Јежевица Total

25 Мршељи



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 95.0655 0 72.1158

95.3097 0 72.5016

Државна РС 0.0943 0 0.0494

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 162.1963 0 64.3177

162.2906 0 64.3671

Државна РС 0.884 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 180.9728 0 114.8629

181.8568 0 114.8629

Државна РС 93.4304 0 6.4011

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 1.3634 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 373.4208 0 22.0408

468.2146 0 28.4419

Државна РС 0.5646 0 1.8858

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 140.6009 0 65.0615

141.1655 0 66.9473

Државна РС 0.1864 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

27 Папратиште

Мршељи Total

26 Отањ

25 Мршељи

Папратиште Total

Отањ Total

30 Радовци

Пожега Total

29 Пријановићи

28 Пожега

Пријановићи Total



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 146.6319 0 68.088

146.8183 0 68.088

Државна РС 0.5233 0 0.5579

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 198.1881 0 59.6443

198.7114 0 60.2022

Државна РС 0 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 158.9672 0 111.0322

158.9672 0 111.0322

Државна РС 18.2634 0 5.8878

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 265.8486 0 165.1003

284.112 0 170.9881

Државна РС 0.1905 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 235.7964 0 140.4151

235.9869 0 140.4151

Државна РС 7.5723 0 3.8251

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

30 Радовци

Радовци Total

33 Роге

Расна Total

32 Речице

31 Расна

Роге Total

Речице Total

Рупељево Total

35 Сврачково

34 Рупељево



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 160.6342 0 80.8932

168.2065 0 84.7183

Државна РС 1.2298 0 0.1956

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 278.6163 0 145.3231

279.8461 0 145.5187

Државна РС 0.0972 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 106.9301 0 35.0542

107.0273 0 35.0542

Државна РС 0.2316 0 0.1422

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 192.2208 0 46.6205

192.4524 0 46.7627

Државна РС 0 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 79.9664 0 65.6017

79.9664 0 65.6017

Државна РС 0.3093 0 0.2129

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

36 Средња Добриња

35 Сврачково

Средња Добриња Total

Сврачково Total

39 Тометино Поље

Табановићи Total

38 Тврдићи

37 Табановићи

Тометино Поље Total

Тврдићи Total

40 Тучково



Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 41.7881 0 38.9181

42.0974 0 39.131

Државна РС 0.2119 0 0.1407

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 106.7873 0 61.2335

106.9992 0 61.3742

Државна РС 0.3101 0 0

Државна Србија и 

Црна Гора
0 0 0

Други облици 0 0 0

Друштвена 0 0 0

Задружна 0 0 0

Јавна својина 0 0 0

Мешовита 0 0 0

Приватна 180.6162 0 68.4671

180.9263 0 68.4671

8959.8653 0 3848.3424

Тучково Total

41 Узићи

40 Тучково

Укупно:

Честобродица Total

Узићи Total

42 Честобродица



5 7 8 9

ЛИВАДА ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ
0.4721 3.8089 0 0 4.7498

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135.0096 502.4174 50.2165 0 340.8219

135.4817 506.2263 50.2165 0 345.5717

0.0161 2.2579 0.6717 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

158.3776 554.0647 64.2891 0 328.3219

158.3937 556.3226 64.9608 0 328.3219

0.0615 0.4857 0.5512 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24.9556 158.9363 26.0099 0 123.8736

25.0171 159.422 26.5611 0 123.8736

0 3.066 1.1004 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90.9955 254.7876 72.7931 0 280.4858

90.9955 257.8536 73.8935 0 280.4858

0.6111 1.0652 0.0797 0 0.8391

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0.0064

табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО

обрадиво обрадиво Total остало

4

ВИНОГРАД

0

0

0

0

0.0064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

119.2799 464.5626 30.7896 0 72.548

119.891 465.6278 30.8693 0 73.3871

2.8855 25.1407 4.9758 0 0.1367

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

245.1971 614.53 69.6322 0 185.5266

248.0826 639.6707 74.608 0 185.6633

0.8769 0.951 0.6385 0 0.4767

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

150.0297 413.6371 48.4528 0 111.6996

150.9066 414.5881 49.0913 0 112.1763

1.1868 9.3486 1.3746 0 3.9164

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75.9984 566.0292 59.5444 0 326.5132

77.1852 575.3778 60.919 0 330.4296

1.3314 6.5445 1.5033 0 1.3413

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

129.0819 402.0631 86.7613 0 147.6291

130.4133 408.6076 88.2646 0 148.9704

1.0833 2.6439 2.0065 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0.4625 0 0 0

0 0 0 0 0

192.431 674.0162 206.3186 0 395.6657

193.5143 677.1226 208.3251 0 395.6657

3.5718 6.5422 1.3633 0 3.6817

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

419.9308 1018.5834 121.866 0 166.9799

423.5026 1025.1256 123.2293 0 170.6616

0.6668 0.7401 0.9432 0 1.8166

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

54.3809 268.6448 76.4268 0 298.3322

55.0477 269.3849 77.37 0 300.1488

5.0927 7.0494 1.5346 0 0.1325

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

139.7036 710.861 117.392 0 421.5122

144.7963 717.9104 118.9266 0 421.6447

3.5721 8.7627 0.8885 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

124.5067 442.2357 41.777 0 238.0545

128.0788 450.9984 42.6655 0 238.0545

0.9909 2.7795 6.4243 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

189.5608 542.0558 103.0578 0 330.7266

190.5517 544.8353 109.4821 0 330.7266

0.1816 7.6517 11.3255 0 0.719

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

76.2408 515.3888 124.5866 0 399.9907

76.4224 523.0405 135.9121 0 400.7097

2.8883 3.7477 3.029 0 0.1407

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0.1013 0 0.0387

0 0 0 0 0

166.6697 523.2277 53.1183 0 359.06

169.558 526.9754 56.2486 0 359.2394

0.96 1.5798 0.8055 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

22.4601 64.9873 22.7955 0 133.2829

23.4201 66.5671 23.601 0 133.2829

0.3174 0.6713 4.6045 0 1.7251

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

84.1009 338.0604 59.1664 0 281.0253

84.4183 338.7317 63.7709 0 282.7504

0 1.2827 0.048 0 0.0021

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

172.1036 505.3539 175.2095 0 539.2039

172.1036 506.6366 175.2575 0 539.206

9.0176 10.2318 9.0213 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

494.497 816.7944 512.5352 0 363.8463

503.5146 827.0262 521.5565 0 363.8463

5.8978 14.998 1.1342 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

74.5177 278.9791 25.3687 0 106.1182

80.4155 293.9771 26.5029 0 106.1182

2.2844 2.3467 0.3429 0 0.0257

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

102.9179 427.2257 62.7948 0 202.5298

105.2023 429.5724 63.1377 0 202.5555

0.9187 7.4223 2.8723 0 0.1265

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

263.6392 695.233 149.1674 0 290.0397

264.5579 702.6553 152.0397 0 290.1662

0.2132 0.8432 8.0202 0 0.0006

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

189.3695 356.5508 280.3886 0 380.6556

189.5827 357.394 288.4088 0 380.6562

0 0.1437 0.1209 0 0.3682

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

32.2733 258.7873 44.7985 0 251.2295

32.2733 258.931 44.9194 0 251.5977

0.3912 1.2752 7.0467 0 0.0047

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

128.7823 424.618 147.8517 0 486.6117

129.1735 425.8932 154.8984 0 486.6164

39.0108 138.8423 9.2881 0 0.5733

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1.3634 0 0 0

0 0 0 0 0

179.3163 574.7779 21.3455 0 115.7446

218.3271 714.9836 30.6336 0 116.3179

0 2.4504 0.1782 0 3.4142

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

77.3977 283.0601 79.371 0 306.8544

77.3977 285.5105 79.5492 0 310.2686

0 0.1864 0.0618 0 0.0515

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

113.8968 328.6167 27.023 0 164.2607

113.8968 328.8031 27.0848 0 164.3122

0.5461 1.6273 0.5004 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

129.3039 387.1363 52.3308 0 115.7946

129.85 388.7636 52.8312 0 115.7946

0.1268 0.1268 0.6955 0 0.0121

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

95.3211 365.3205 75.3807 0 218.4124

95.4479 365.4473 76.0762 0 218.4245

10.0459 34.1971 4.7613 0 1.388

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

152.7704 583.7193 168.5471 0 446.9467

162.8163 617.9164 173.3084 0 448.3347

0.651 0.8415 5.9407 0 0.4937

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

128.5555 504.767 110.4149 0 419.1463

129.2065 505.6085 116.3556 0 419.64

4.5801 15.9775 13.3687 0 60.0913

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

77.5457 319.0731 117.0265 0 395.9263

82.1258 335.0506 130.3952 0 456.0176

0.0338 1.4592 3.0809 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

78.7747 502.7141 81.2437 0 196.8874

78.8085 504.1733 84.3246 0 196.8874

0.7079 0.8051 0.106 0 0.1124

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

84.3684 226.3527 78.6324 0 151.1171

85.0763 227.1578 78.7384 0 151.2295

0 0.3738 0.6216 0 0.2284

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

131.7956 370.6369 53.9578 0 191.4616

131.7956 371.0107 54.5794 0 191.69

7.304 7.304 982.2832 0 0.0945

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

733.1066 878.6747 2016.9405 0 556.9933

740.4106 885.9787 2999.2237 0 557.0878

0.1478 0.67 9.2097 0 34.515

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

39.3773 120.0835 53.3307 0 237.8984

39.5251 120.7535 62.5404 0 272.4134

0.1585 0.5111 0.1544 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

69.7691 237.7899 58.2372 0 151.7657

69.9276 238.301 58.3916 0 151.7657

0 0.3101 0.8106 0 1.514

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

63.2226 312.3059 62.9667 0 401.7359

63.2226 312.616 63.7773 0 403.2499

6320.3347 19128.5488 6993.4458 0 11755.9603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0064

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



4.7498 8.5587

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

391.0384 893.4558

395.7882 902.0145

0.6717 2.9296

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

392.611 946.6757

393.2827 949.6053

0.5512 1.0369

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

149.8835 308.8198

150.4347 309.8567

1.1004 4.1664

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

353.2789 608.0665

354.3793 612.2329

0.9188 1.984

0 0

0 0

0 0

0 0

остало Total Укупно:



0 0

0 0

103.3376 567.9002

104.2564 569.8842

5.1125 30.2532

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

255.1588 869.6888

260.2713 899.942

1.1152 2.0662

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

160.1524 573.7895

161.2676 575.8557

5.291 14.6396

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

386.0576 952.0868

391.3486 966.7264

2.8446 9.3891

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

234.3904 636.4535

237.235 645.8426

2.0065 4.6504

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0.4625

0 0

601.9843 1276.0005

603.9908 1281.1134

5.045 11.5872

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

288.8459 1307.4293

293.8909 1319.0165

2.7598 3.4999

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

374.759 643.4038

377.5188 646.9037

1.6671 8.7165

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

538.9042 1249.7652

540.5713 1258.4817

0.8885 9.6512

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

279.8315 722.0672

280.72 731.7184

6.4243 9.2038

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

433.7844 975.8402

440.2087 985.044

12.0445 19.6962

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

524.5773 1039.9661

536.6218 1059.6623

3.1697 6.9174

0 0

0 0

0 0

0 0

0.14 0.14

0 0

412.1783 935.406

415.488 942.4634

0.8055 2.3853

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

156.0784 221.0657

156.8839 223.451

6.3296 7.0009

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

340.1917 678.2521

346.5213 685.253

0.0501 1.3328

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

714.4134 1219.7673

714.4635 1221.1001

9.0213 19.2531

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

876.3815 1693.1759

885.4028 1712.429

1.1342 16.1322

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

131.4869 410.466

132.6211 426.5982

0.3686 2.7153

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

265.3246 692.5503

265.6932 695.2656

2.9988 10.4211

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

439.2071 1134.4401

442.2059 1144.8612

8.0208 8.864

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

661.0442 1017.595

669.065 1026.459

0.4891 0.6328

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

296.028 554.8153

296.5171 555.4481

7.0514 8.3266

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

634.4634 1059.0814

641.5148 1067.408

9.8614 148.7037

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1.3634

0 0

137.0901 711.868

146.9515 861.9351

3.5924 6.0428

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

386.2254 669.2855

389.8178 675.3283

0.1133 0.2997

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

191.2837 519.9004

191.397 520.2001

0.5004 2.1277

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

168.1254 555.2617

168.6258 557.3894

0.7076 0.8344

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

293.7931 659.1136

294.5007 659.948

6.1493 40.3464

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

615.4938 1199.2131

621.6431 1239.5595

6.4344 7.2759

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

529.5612 1034.3282

535.9956 1041.6041

73.46 89.4375

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

512.9528 832.0259

586.4128 921.4634

3.0809 4.5401

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

278.1311 780.8452

281.212 785.3853

0.2184 1.0235

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

229.7495 456.1022

229.9679 457.1257

0.85 1.2238

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

245.4194 616.0563

246.2694 617.2801

982.3777 989.6817

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2573.9338 3452.6085

3556.3115 4442.2902

43.7247 44.3947

0 0

0 0

0 0

0 0



0 0

0 0

291.2291 411.3126

334.9538 455.7073

0.1544 0.6655

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

210.0029 447.7928

210.1573 448.4583

2.3246 2.6347

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

464.7026 777.0085

467.0272 779.6432

18749.4061 37877.9549



Култура 1 2 3 4 5

ВОЋЊАК 1.1829 1.2869 21.4392 7.0115 8.7345

ЛИВАДА 3.0508 21.9246 8.1005 17.1839 24.6484

ЊИВА 26.3855 61.1964 10.7651 19.4421 23.4761

ПАШЊАК 2.3054 1.3442 1.7585 7.1867 16.1567

Укупно: 32.9246 85.7521 42.0633 50.8242 73.0157

класа

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

пољопривредно земљиште у ха



7 8

50.7738

16.1276 7.7779 108.8019

18.2734 4.0723 181.3132

106.2593 943.0526 1103.589

140.6603 954.9028 1444.4779

Укупно:

класа

6

11.1188

9.9882

17.7023

25.5256

64.3349

табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама

пољопривредно земљиште у ха



ТАБЕЛА 4: Одводњавање

изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха

ТАБЕЛА 5: Наводњавање

широкозахватне 

машине у ха

тифони у ха кап по кап 

(миниорошавање)у ха

кишна крила у ха

ТАБЕЛА 6:

физичке 

мелиорације у ха

хемијске 

мелиорације у ха

биолошке мелиорације 

у ха

мелиорације ливада 

и пашњака у ха

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

каналска мрежа цевна дренажа



изграђено у ха

остало у ха

остало у ха

Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака

УКУПНО у ха

УКУПНО у ха

у функцији у ха

УКУПНО у ха



План прихода сопственог учешћа

Извор средстава

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Накнада од промена намене пољопривредног земљишта

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, уређења 

и коришћења пољопривредног земљиштаУкупно



Износ

200.000.00

140.000.00

3.000.000.00

3.340.000.00



11.000.000.00

уређење атарских путева Дужина у км - 10.00 11.000.000.00

11.000.000.00

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Намене улагања Једница мере Предрачунска 

вредност улагања

1 Уређење пољопривредног земљишта

Укупно (1+2+3)



3.340.000.00 30 7.660.000.00 70

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта

Сопствено учешће Други извори

дин % дин %

3.340.000.00 7.660.000.00

3.340.000.00 7.660.000.00



Шифра ЈН Кат. општина Потес
Лист 

непокрет.
Број парцеле Култура и класа Фактичко стање

1 Лопаш НАД 

РЕКОМ

178 1008/2 ливада 3 ливада

2 Лопаш БАТОЦА 124 874 њива 3 њива

3 Лопаш БАДАЊ 178 1486/3 њива 4 њива

4 Лопаш БАТОЦА 178 1037/3 њива 5 њива

5 Лопаш БАТОЦА 178 1042 воћњак 3 воћњак

6 Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 ливада 5 ливада

6 Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 остало вештачки 

створено 

ливада

7 Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 воћњак 3 воћњак

7 Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 остало вештачки 

створено 

воћњак

8 Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 њива 4 њива

8 Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 остало вештачки 

створено 

њива

9 Пилатовићи ГОРЊЕ 

ПОЉЕ

239 1189 њива 3 њива

10 Пилатовићи ГОРЊЕ 

ПОЉЕ

239 1153 њива 3 њива

11 Пилатовићи ДОЊЕ 

ПОЉЕ

776 162 пашњак 1 пашњак

12 Бакионица ВИНОГРА

ДИНЕ

1757 261 њива 6 њива

13 Бакионица ВИНОГРА

ДИНЕ

1758 263/2 њива 6 њива

14 Бакионица ВИНОГРА

ДИНЕ

1760 263/1 воћњак 3 воћњак

15 Висибаба ПРУДОВИ 363 173/1 њива 3 њива

16 Висибаба ПРУДОВИ 413 186/1 њива 3 њива

17 Висибаба ПРУДОВИ 413 196/3 њива 1 њива

18 Висибаба ЛАЗ 510 1599/1 ливада 5 ливада

19 Висибаба ПРУДОВИ 413 187/5 њива 2 њива

20 Висибаба СУМБУЛ 133 1851/1 њива 4 њива

Преглед груписаних јавних надметања

1

2

3

4

5

12

13

14

15

16

17
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7

8

9
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21 Висибаба ГРУЈОВИ

НА

133 1435 пашњак 5 пашњак

22 Висибаба ГРУЈОВИ

НА

133 1433 њива 5 њива

23 Висибаба РАДУЛОВ

ИНА

133 1429 пашњак 6 пашњак

24 Висибаба РАДУЛОВ

ИНА

133 1428 пашњак 6 пашњак

25 Висибаба ДУВАРИЊ

Е

133 1403/2 њива 5 њива

26 Висибаба ДУВАРИЊ

Е

133 1403/1 њива 5 њива

27 Висибаба ДУВАРИЊ

Е

133 1400 воћњак 3 воћњак

28 Висибаба ЦРКВИНА 133 1334/2 ливада 5 ливада

29 Врањани ВРАЊАНИ 94 774/2 пашњак 4 пашњак

30 Врањани БЈЕЛИШ 115 857 пашњак 4 пашњак

31 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

1116 868 њива 3 њива

32 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

132 2269/2 њива 2 њива

33 Глумач СМИШАЉ 562 6/3 њива 7 њива

34 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

1093 2091/1 ливада 3 ливада

35 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

1093 2527 њива 2 њива

36 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

132 2269/3 њива 2 њива

37 Глумач СМИШАЉ 562 6/6 њива 7 њива

38 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

562 1247/1 њива 3 њива

39 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

562 1247/2 њива 3 њива

40 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

132 2269/1 њива 2 њива

41 Глумач ГЛУМАЦК

О ПОЉЕ

1093 2091/2 ливада 3 ливада

42 Глумач СМИШАЉ 562 6/5 њива 7 њива

43 Годовик КОНАЦИН

А

158 53/1 ливада 2 ливада
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44 Годовик КОНАЦИН

А

270 11 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

45 Годовик КОРОВ 31 1040 воћњак 3 воћњак

46 Годовик КОРОВ 45 701/3 ливада 6 ливада

47 Горња Добриња СЕДЛО 216 630/6 пашњак 5 пашњак

48 Горња Добриња СЕДЛО 216 628/18 ливада 5 ливада

49 Горња Добриња КРЕМЕЊЕ 216 1264/1 пашњак 6 пашњак

50 Горња Добриња ГУГАЉ 216 1743/1 ливада 7 ливада

51 Горња Добриња ЛОКВА 11 1613/2 пашњак 6 пашњак

52 Горња Добриња ЛОКВА 11 1613/1 њива 7 њива

53 Горња Добриња ЛОКВА 11 1611 њива 7 њива

54 Горња Добриња ДОСТАНИ

ЦА БРДО

216 585/6 клизиште њива

54 Горња Добриња ДОСТАНИ

ЦА БРДО

216 585/6 њива 4 њива

55 Горобиље СЛАТИНА 1375 1939/2 ливада 5 ливада

56 Горобиље КОРОВИ 1236 2289/2 ливада 3 ливада

57 Горобиље ГАВРИЛО

ВИЦА 

1236 3457/1 њива 5 њива

58 Горобиље КОРОВИ 958 2224/1 ливада 2 ливада

59 Горобиље ПОЦЕЦА 114 3359/1 воћњак 4 воћњак

60 Горобиље КОРОВИ 1236 2288 ливада 3 ливада

61 Горобиље КОРОВИ 958 2224/3 ливада 2 ливада

62 Горобиље КОРОВИ 958 2224/2 ливада 2 ливада

63 Горобиље ДРАГАНО

ВАЦ

1236 1591/1 њива 2 њива

64 Горобиље ВИДАЦЕВ

АЦ

834 401 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

65 Горобиље ВИДАЦЕВ

АЦ

834 399 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 
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66 Горобиље КОРОВИ 958 2224/6 ливада 2 ливада

67 Горобиље СВИЛАИЦ

И

64 2698 ливада 5 ливада

68 Горобиље СВИЛАИЦ

И

64 2697 ливада 5 ливада

69 Горобиље СВИЛАИЦ

И

64 2693 ливада 5 ливада

70 Горобиље СВИЛАИЦ

КО ПОЉЕ

64 2584 пашњак 4 пашњак

71 Горобиље СВИЛАИЦ

КО ПОЉЕ

64 2553 њива 3 њива

71 Горобиље СВИЛАИЦ

КО ПОЉЕ

64 2553 пашњак 3 пашњак

72 Гугаљ НИКОЛИЦ

А КОСА

223 891/2 ливада 6 ливада

73 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

128 1874/1 пашњак 5 пашњак

74 Доња Добриња ГРОТ 459 1101/1 ливада 3 ливада

74 Доња Добриња ГРОТ 459 1101/1 ливада 4 ливада

75 Доња Добриња ГРОТ 459 1097/4 њива 4 њива

76 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1134/1 ливада 4 ливада

77 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

209 942 њива 6 њива

78 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1134/2 ливада 5 ливада

79 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1133 њива 4 њива

80 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

459 1091 пашњак 4 пашњак

81 Доња Добриња ГОЛЕШЕВ

ИЦА

459 1090 пашњак 4 пашњак

82 Доња Добриња ШАШКОВ

ИЦА

459 394 ливада 6 ливада

83 Доња Добриња МАСЛАЦК

О БРДО

459 269/2 њива 6 њива

84 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1138 воћњак 5 воћњак

85 Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1132 ливада 5 ливада

86 Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 241 ливада 5 ливада
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87 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 238 њива 4 њива

88 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1219 њива 6 њива

89 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1190/2 ливада 6 ливада

90 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1186 ливада 5 ливада

91 Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 240 ливада 5 ливада

92 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 237 њива 4 њива

93 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 278 ливада 4 ливада

93 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 278 ливада 5 ливада

94 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1187 ливада 5 ливада

95 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 1196/2 ливада 5 ливада

96 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 285 ливада 5 ливада

97 Дражиновићи ШЕБАЗОВ

АЦ 1

136 312 њива 5 њива

98 Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 242 њива 4 њива

99 Душковци ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА

207 356/3 ливада 7 ливада

100 Душковци ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА

207 356/5 њива 7 њива

101 Душковци ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА

207 356/4 ливада 7 ливада

102 Душковци ВАРАГИЦ

А ПОЉЕ

165 99/1 пашњак 6 пашњак

103 Засеље ГОРЊЕ 

СЕЛО

122 634 њива 7 њива

104 Засеље БОГДАНО

ВИЦА 

189 2552 њива 8 њива

105 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/1 њива 5 њива

105 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/1 пашњак 6 пашњак

106 Засеље БРДО 147 2517/1 воћњак 6 воћњак

107 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/4 ливада 5 ливада

108 Засеље ОСОЈЕ 147 2139 њива 8 њива

87

88

89

96

97

98

99

100

101

90

91

92

93

94

95

102

103

104

105

106

107



109 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/2 њива 5 њива

110 Засеље ГОРЊЕ 

СЕЛО

122 70 пашњак 7 пашњак

111 Засеље ДОЊЕ 

СЕЛО

147 1988/3 ливада 5 ливада

112 Засеље ОСОЈЕ 189 1097/1 пашњак 7 пашњак

113 Засеље ОСОЈЕ 189 1096/1 пашњак 7 пашњак

114 Засеље ГОРЊЕ 

СЕЛО

189 776/6 њива 8 њива

115 Здравчићи ДЕЊЕВИН

А

215 1089 ливада 3 ливада

116 Здравчићи КРЦЕВИН

А

215 1103/2 њива 3 њива

117 Здравчићи ЈАБУЦИЦ

А

215 1074/1 ливада 3 ливада

118 Здравчићи КРЕМЕЊА

ЦА

560 711/1 њива 3 њива

119 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/7 ливада 3 ливада

119 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/7 пашњак 6 пашњак

120 Здравчићи БРЕЗОВА 

ГЛАВИЦА

1 216 пашњак 6 пашњак

121 Здравчићи ЛУКЕ 215 94/13 њива 6 њива

122 Здравчићи КОВАЦИЦ

А

215 219/2 њива 6 њива

123 Здравчићи ЦРВКОВИ

НА

215 786 ливада 6 ливада

124 Здравчићи ЈАБУЦИЦ

А

215 1072 ливада 3 ливада

125 Здравчићи ДЕЊЕВИН

А

215 1071/2 ливада 3 ливада

126 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/19 њива 3 њива

127 Здравчићи ПОД 

ПУТЕМ

215 726/20 њива 3 њива

128 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

140 357 њива 3 њива

128 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

140 357 остало вештачки 

створено 

њива

129 Јелен До АЈДУКОВ

АЦ

148 345/1 ливада 4 ливада
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130 Јелен До АЈДАРОВ

ИНА

145 296/1 ливада 3 ливада

131 Каленићи БАРАЈЕВА

Ц

202 147/2 њива 5 њива

132 Каленићи БАРАЈЕВА

Ц

202 383/3 њива 5 њива

133 Каленићи БАРАЈЕВА

Ц

160 388/5 ливада 6 ливада

134 Каленићи ШТУЛОВИ

ЦА БРДО

138 456/1 њива 4 њива

135 Лорет ПАВЛОВИ

НА

211 339 њива 7 њива

136 Љутице БЕЛОБОР 151 475/2 ливада 7 ливада

137 Љутице БЕЛОБОР 151 475/12 њива 6 њива

138 Љутице БЕГЛУК 151 237 ливада 8 ливада

139 Љутице БЕГЛУК 151 267 ливада 8 ливада

140 Љутице БЕГЛУК 151 260/1 ливада 7 ливада

141 Љутице БЕЛОБОР 151 475/10 њива 6 њива

142 Љутице ЛУКЕ 151 858 воћњак 5 воћњак

143 Љутице БЕГЛУК 151 268/2 ливада 8 ливада

144 Љутице УВЛАКЕ 151 963 њива 7 њива

144 Љутице УВЛАКЕ 151 963 пашњак 7 пашњак

145 Љутице БЕГЛУК 151 284/13 ливада 7 ливада

146 Љутице ЛУКЕ 151 863 пашњак 7 пашњак

147 Љутице БЕГЛУК 151 243 ливада 8 ливада

148 Љутице ОБОРАК 151 1286 ливада 7 ливада

149 Љутице БЕГЛУК 151 269/2 ливада 7 ливада

150 Љутице КОД 

КОЛИБЕ

151 342/4 њива 7 њива

151 Љутице ЉУТОРЕЦ 151 1272 њива 7 њива
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152 Љутице БЕГЛУК 263 232/1 ливада 7 ливада

153 Љутице БЕГЛУК 151 284/16 ливада 7 ливада

154 Љутице БЕЛОБОР 151 504 ливада 7 ливада

155 Љутице БЕГЛУК 151 260/2 ливада 7 ливада

155 Љутице БЕГЛУК 151 260/2 остало вештачки 

створено 

ливада

156 Љутице БЕГЛУК 151 284/20 остало вештачки 

створено 

пашњак

156 Љутице БЕГЛУК 151 284/20 пашњак 8 пашњак

157 Љутице БЕГЛУК 151 268/1 ливада 8 ливада

157 Љутице БЕГЛУК 151 268/1 остало вештачки 

створено 

ливада

158 Љутице БЕГЛУК 151 269/1 ливада 7 ливада

158 Љутице БЕГЛУК 151 269/1 остало вештачки 

створено 

ливада

159 Љутице БЕГЛУК 151 272 ливада 7 ливада

159 Љутице БЕГЛУК 151 272 остало вештачки 

створено 

ливада

160 Мађер ЉУТИЦЕ 196 491/3 њива 6 њива

161 Мађер ЉУТИЦЕ 196 490 воћњак 4 воћњак

162 Мађер ЉУТИЦЕ 91 188/8 воћњак 4 воћњак

163 Мађер ЉУТИЦЕ 91 301 њива 6 њива

164 Мађер ЉУТИЦЕ 91 130/3 њива 4 њива

165 Мађер ЉУТИЦЕ 196 491/1 пашњак 5 пашњак

166 Мађер ЉУТИЦЕ 91 493/1 ливада 5 ливада

167 Мала Јежевица ГОЛО 

БРДО

97 554 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 167 Мала Јежевица ГОЛО 

БРДО

97 554 пашњак 5 пашњак

168 Мала Јежевица СТОЈКОВ

ИЦА БРДО

135 883 ливада 5 ливада

168 Мала Јежевица СТОЈКОВ

ИЦА БРДО

135 883 ливада 6 ливада

169 Мала Јежевица ГОЛО 

БРДО

135 374/3 ливада 6 ливада

170 Милићево Село СТАНОЈЕ

ВИЦА 

86 1233/2 воћњак 3 воћњак
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171 Милићево Село ТАМНАВЕ 239 454/5 ливада 4 ливада

172 Милићево Село ТАМНАВЕ 239 446/1 ливада 4 ливада

173 Милићево Село СТАНОЈЕ

ВИЦА 

239 1135 пашњак 5 пашњак

174 Мршељи РИДОВИ 191 87 пашњак 8 пашњак

175 Мршељи РИДОВИ 191 88 пашњак 8 пашњак

176 Мршељи РИДОВИ 191 86/1 пашњак 8 пашњак

177 Мршељи БЕЛОБОР 99 132/1 ливада 7 ливада

178 Папратиште КОД КУЦЕ 85 443 њива 7 њива

179 Пожега СЛАТИНА 4703 3221 њива 1 њива

180 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5270 ливада 2 ливада

181 Пожега ПРУДОВИ 5835 2147/2 њива 2 њива

182 Пожега ИВАК 5706 4278 њива 4 њива

183 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2662 њива 2 њива

184 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 4040 њива 2 њива

185 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

4703 2871 њива 2 њива

186 Пожега ЉУБЕЦЕВ

О

4816 3728 њива 2 њива

187 Пожега ПРУДОВИ 2063 860 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

188 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2630 њива 2 њива

189 Пожега ПАРСИН 4617 2471 њива 3 њива

190 Пожега СЛАТИНА 4703 3646 њива 2 њива

191 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 3679 њива 4 њива

192 Пожега ИВАК 5706 4306 њива 2 њива

193 Пожега СЛАТИНА 4696 3219 њива 1 њива
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194 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4309 ливада 3 ливада

195 Пожега У РОГАЊУ 2056 1734/1 њива 2 њива

196 Пожега БАРЕ 4017 1599/2 ливада 2 ливада

197 Пожега БАРАКОВ

ИНА

1886 1717/2 њива 2 њива

198 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

5626 4854 ливада 1 ливада

199 Пожега БАРЕ 1877 1757/3 њива 3 њива

200 Пожега ПАРСИН 4617 2456 њива 3 њива

201 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2657 њива 1 њива

202 Пожега БРДО 5053 5341 њива 1 њива

203 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5190 њива 2 њива

204 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5272 њива 2 њива

205 Пожега БАРЕ 1886 1733/1 њива 2 њива

206 Пожега ПРУДОВИ 2063 1875/1 њива 2 њива

207 Пожега БАРЕ 4017 1715/1 ливада 2 ливада

208 Пожега САТОВО 2063 1876/4 пашњак 2 пашњак

209 Пожега БАРЕ 1906 1582/1 њива 1 њива

210 Пожега ПАРСИН 4816 4036 њива 2 њива

211 Пожега СЛАТИНА 4816 3731 њива 2 њива

212 Пожега ПРУДОВИ 2063 1875/2 пашњак 2 пашњак

213 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5184 ливада 2 ливада

214 Пожега САТОВО 2063 1876/6 њива 3 њива

215 Пожега ПАТОЈЕВ

ИЦА

4617 3780 њива 2 њива
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216 Пожега АДА 1886 1729/1 њива 2 њива

217 Пожега СЛАТИНА 4617 3809 њива 2 њива

218 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2690 њива 1 њива

219 Пожега БАРЕ 1906 1605/8 ливада 1 ливада

220 Пожега ПАРСИН 4617 2510 њива 3 њива

221 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4668 2632 њива 2 њива

222 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5192 њива 2 њива

223 Пожега ОКУЦНИЦ

А

4 414/16 њива 2 њива

224 Пожега ОКОЛАЦ 1938 1666/2 њива 3 њива

225 Пожега ПАРСИН 4617 2511 њива 3 њива

226 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

1837 2716 њива 1 њива

227 Пожега ПАРСИН 4617 2460 њива 3 њива

228 Пожега САТОВО 2063 1877 њива 2 њива

229 Пожега ПРУДОВИ 5783 2099/3 њива 2 њива

230 Пожега КОД КУЦЕ 1877 1492/5 ливада 2 ливада

231 Пожега ПАРСИН 4617 2458 њива 3 њива

232 Пожега ДОЊИ 

ПРУДОВИ

5818 2160/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

233 Пожега ПРУДОВИ 1837 2771 њива 2 њива

234 Пожега СЛАТИНА 4703 3652 њива 2 њива

235 Пожега ДОЊИ 

ПРУДОВИ

5835 2153 њива 2 њива

236 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2703 њива 2 њива

237 Пожега ОСЕЦКО 

БРДО

4425 3088 ливада 4 ливада

238 Пожега ПОЉЕ 4703 3643 њива 2 њива
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239 Пожега РАСАДНИ

К

875 517/3 пашњак 1 пашњак

240 Пожега САТОВО 2063 1876/2 пашњак 2 пашњак

241 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2698 њива 2 њива

242 Пожега БАРЕ 1938 1670/2 њива 3 њива

243 Пожега ИВАК 5706 4301 ливада 2 ливада

244 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 3741 ливада 1 ливада

245 Пожега СЛАТИНА 6077 3274 њива 1 њива

246 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4668 2628 њива 2 њива

247 Пожега СЛАТИНА 4617 3693 њива 4 њива

248 Пожега БАРЕ 2056 1835/14 њива 1 њива

249 Пожега БАРЕ 1906 1588/6 њива 1 њива

250 Пожега БАРЕ 1938 1671/5 њива 3 њива

251 Пожега СЛАТИНА 4816 3737 њива 2 њива

252 Пожега СЛАТИНА 4703 3658 њива 3 њива

253 Пожега БАРЕ 4017 1545/1 ливада 2 ливада

254 Пожега ПАРСИН 4617 2516 њива 3 њива

255 Пожега КОД 

ПРУГЕ

4569 3812 њива 2 њива

256 Пожега ПОЉЕ 4617 3713 њива 2 њива

257 Пожега ПРУДОВИ 5758 2150/1 њива 2 њива

258 Пожега ЗУКВАРА 1938 1839/2 њива 2 њива

259 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4668 2642 њива 2 њива

260 Пожега БАРЕ 1938 1670/4 њива 3 њива
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261 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

267 556/7 њива 1 њива

262 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

3418 5408 ливада 3 ливада

263 Пожега БАРЕ 2065 1474/2 њива 2 њива

264 Пожега КОД КУЦЕ 4215 1466 ливада 1 ливада

265 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 3774 њива 2 њива

266 Пожега СЛАТИНА 4703 3651 њива 2 њива

267 Пожега ЗАГАЊ 1886 1726 њива 2 њива

268 Пожега САТОВО 2063 1876/3 пашњак 2 пашњак

269 Пожега ИВАК 5706 4300 ливада 2 ливада

270 Пожега ПРУДОВИ 4703 2715 њива 3 њива

271 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2658 њива 2 њива

272 Пожега СЛАТИНА 4617 3807 њива 2 њива

273 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2659 њива 1 њива

274 Пожега ИВАК 5706 4282 њива 2 њива

275 Пожега СЛАТИНА 4703 3657 њива 3 њива

276 Пожега БАРЕ 1906 1588/4 њива 1 њива

277 Пожега СЛАТИНА 4703 3218 њива 1 њива

278 Пожега ПРУДОВИ 5835 2151/2 њива 2 њива

279 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4313 ливада 3 ливада

280 Пожега СЛАТИНА 4617 3806 њива 2 њива

281 Пожега ПАРСИН 4617 2518 њива 2 њива

282 Пожега БАРЕ 1886 1731/2 њива 1 њива

283 Пожега СЛАТИНА 4703 3660 њива 3 њива
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284 Пожега ПРУДОВИ 1837 2762 њива 2 њива

285 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2692 њива 1 њива

286 Пожега АДА 4617 3705 њива 2 њива

287 Пожега СЛАТИНА 4617 3683 њива 2 њива

288 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5187 њива 2 њива

289 Пожега БАРЕ 1938 1671/6 њива 3 њива

290 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5278 њива 2 њива

291 Пожега ИВАК 5706 4307 њива 2 њива

292 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4311 њива 2 њива

293 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4312 њива 2 њива

294 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2664 њива 2 њива

295 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2700 њива 2 њива

296 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4308 пашњак 2 пашњак

296 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5706 4308 пашњак 3 пашњак

297 Пожега СЛАТИНА 4617 3813 њива 2 њива

298 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2638 њива 2 њива

299 Пожега БАРЕ 1886 1604/1 ливада 1 ливада

300 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 3775 њива 2 њива

301 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2665 њива 2 њива

302 Пожега ИВАК 5706 4284 њива 2 њива

303 Пожега ДУГО 

ПОЉЕ

4816 2627 њива 2 њива

304 Пожега ПОЉЕ 4703 3639 њива 2 њива

305 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2635 њива 1 њива
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306 Пожега СЛАТИНА 4816 3736 њива 2 њива

307 Пожега ИВАК 5706 4298 ливада 2 ливада

308 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

4703 2872 њива 2 њива

309 Пожега ПАРСИН 4617 2514 њива 3 њива

310 Пожега СЛАТИНА 4703 3647 њива 2 њива

311 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5185 ливада 2 ливада

312 Пожега СЛАТИНА 4816 3752 њива 2 њива

313 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2666 њива 2 њива

314 Пожега АДА 4816 2685 њива 2 њива

315 Пожега БАРЕ 3558 1677 њива 2 њива

316 Пожега БАРЕ 4128 1469/3 њива 2 њива

317 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1250/1 пашњак 5 пашњак

318 Пожега БАРЕ 3594 1474/1 њива 2 њива

319 Пожега ДО 1721 1294/10 пашњак 5 пашњак

320 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

5758 2148 њива 2 њива

320 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

5758 2148 остало вештачки 

створено 

њива

321 Пожега ПРОТОВИ

НА

4703 3208 њива 2 њива

322 Пожега КОД КУЦЕ 4277 1380 пашњак 4 пашњак

323 Пожега СЛАТИНА 4816 3697 њива 2 њива

323 Пожега СЛАТИНА 4816 3697 остало вештачки 

створено 

њива

324 Пожега СЛАТИНА 4816 3684 њива 2 њива

324 Пожега СЛАТИНА 4816 3684 остало вештачки 

створено 

њива

325 Пожега СЛАТИНА 4816 3698 њива 2 њива

325 Пожега СЛАТИНА 4816 3698 остало вештачки 

створено 

њива
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326 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2634 њива 1 њива

326 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2634 остало вештачки 

створено 

њива

327 Пожега АДА 4816 3707 њива 2 њива

327 Пожега АДА 4816 3707 остало вештачки 

створено 

њива

328 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5260 ливада 2 ливада

328 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5260 остало вештачки 

створено 

ливада

329 Пожега АДА 4816 3708 њива 2 њива

329 Пожега АДА 4816 3708 остало вештачки 

створено 

њива

330 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2631 њива 2 њива

330 Пожега РАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2631 остало вештачки 

створено 

њива

331 Пожега ЗУКВАРА 2063 859 њива 2 њива

331 Пожега ЗУКВАРА 2063 859 остало вештачки 

створено 

њива

332 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5263 њива 4 њива

332 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5263 остало вештачки 

створено 

њива

333 Пожега СЛАТИНА 4816 3688 њива 2 њива

333 Пожега СЛАТИНА 4816 3688 остало вештачки 

створено 

њива

334 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5264 њива 4 њива

334 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4962 5264 остало вештачки 

створено 

њива

335 Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 њива 2 њива

335 Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 река њива

336 Пожега БАРЕ 1597 1479/2 њива 2 њива

337 Пожега БАРЕ 1597 1479/3 ливада 2 ливада

338 Пожега ЕРИЦЕВИ

НА

1597 1479/4 ливада 2 ливада

339 Пожега БАРЕ 1740 1480/1 њива 2 њива

340 Пожега БАРЕ 1740 1480/4 ливада 2 ливада

341 Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/1 њива 2 њива

342 Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/5 њива 2 њива

343 Пожега КОД КУЦЕ 3802 1488/1 воћњак 3 воћњак
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344 Пожега КОД КУЦЕ 3803 1488/2 воћњак 3 воћњак

345 Пожега БАРЕ 3576 1490/1 ливада 2 ливада

346 Пожега БАРЕ 1835 1490/10 ливада 2 ливада

347 Пожега БАРЕ 1835 1490/11 ливада 2 ливада

348 Пожега БАРЕ 3576 1490/12 ливада 2 ливада

349 Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/2 њива 2 њива

350 Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/6 њива 2 њива

351 Пожега КОД КУЦЕ 4302 1490/7 њива 2 њива

352 Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/8 њива 2 њива

353 Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/9 њива 2 њива

354 Пожега БАРЕ 3812 1491/15 ливада 2 ливада

355 Пожега БАРЕ 3576 1492/1 ливада 2 ливада

356 Пожега КУЦЕ 3576 1492/6 ливада 2 ливада

357 Пожега БАРЕ 3607 1494 ливада 2 ливада

358 Пожега БАРЕ 2031 1495 ливада 2 ливада

359 Пожега БАРЕ 1665 1496/1 ливада 2 ливада

360 Пожега БАРЕ 1664 1496/2 ливада 2 ливада

361 Пожега БАРЕ 1636 1496/3 ливада 2 ливада

362 Пожега БАРЕ 3611 1501 ливада 2 ливада

363 Пожега БАРЕ 1929 1502 ливада 2 ливада

364 Пожега БАРЕ 3587 1503 ливада 2 ливада

365 Пожега БАРЕ 3609 1504 ливада 2 ливада
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366 Пожега ЦАИР 1639 1506 ливада 2 ливада

367 Пожега ЦАИР 1661 1507/1 ливада 2 ливада

368 Пожега ЦАИР 1662 1507/2 ливада 2 ливада

369 Пожега БАРЕ 1789 1508/1 ливада 2 ливада

370 Пожега БАРЕ 232 1508/2 ливада 2 ливада

371 Пожега БАРЕ 1789 1508/3 њива 2 њива

372 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

2035 1510/1 ливада 2 ливада

373 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

2035 1510/2 ливада 2 ливада

374 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

2035 1510/3 ливада 2 ливада

375 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

2035 1510/5 ливада 2 ливада

376 Пожега СУВО 

ПОЉЕ

2035 1510/6 ливада 2 ливада

377 Пожега КАНДИЦЕ

ВИНА

1649 1511 ливада 2 ливада

378 Пожега БАРЕ 3609 1514 ливада 2 ливада

379 Пожега БАРЕ 2036 1515/1 ливада 2 ливада

380 Пожега БАРЕ 3503 1515/2 ливада 2 ливада

381 Пожега МОСТОВИ

НА

1636 1516/1 ливада 2 ливада

382 Пожега МОСТОВИ

НА

1664 1516/2 ливада 2 ливада

383 Пожега БАРЕ 1641 1517 ливада 2 ливада

384 Пожега БАРЕ 2037 1519 ливада 2 ливада

385 Пожега БАРЕ 3596 1520 ливада 2 ливада

386 Пожега МАРЛОВИ

НА

3589 1521 ливада 2 ливада

387 Пожега БАРЕ 2047 1522/2 ливада 2 ливада

388 Пожега БАРЕ 4294 1522/5 ливада 2 ливада
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389 Пожега БАРЕ 6015 1523/1 ливада 2 ливада

390 Пожега БАРЕ 4298 1522/3 ливада 2 ливада

391 Пожега БАРЕ 1648 1522/1 ливада 2 ливада

392 Пожега БАРЕ 6015 1523/2 ливада 2 ливада

393 Пожега БАРЕ 6015 1524 ливада 2 ливада

394 Пожега БАРЕ 3506 1525/1 ливада 2 ливада

395 Пожега БАРЕ 3506 1525/2 ливада 2 ливада

396 Пожега БАРЕ 250 1529/1 ливада 2 ливада

397 Пожега БАРЕ 250 1530 њива 2 њива

398 Пожега БАРЕ 3574 1540 њива 2 њива

399 Пожега БАРЕ 1659 1542/1 ливада 2 ливада

400 Пожега БАРЕ 1659 1542/2 ливада 2 ливада

401 Пожега БАРЕ 1635 1543/1 ливада 2 ливада

402 Пожега БАРЕ 235 1543/2 ливада 2 ливада

403 Пожега БАРЕ 1646 1543/3 ливада 2 ливада

404 Пожега БАРЕ 4299 1543/4 ливада 2 ливада

405 Пожега СЕНОВИН

А

1663 1544/1 ливада 2 ливада

406 Пожега БАРЕ 1654 1545/2 ливада 2 ливада

407 Пожега БАРЕ 3593 1546 ливада 2 ливада

408 Пожега БАРЕ 3591 1547 ливада 2 ливада

409 Пожега БАРЕ 173 1548/1 ливада 2 ливада

410 Пожега БАРЕ 3838 1550/1 пашњак 2 пашњак
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411 Пожега БАРЕ 3838 1550/2 пашњак 2 пашњак

412 Пожега БАРЕ 3626 1567 њива 1 њива

413 Пожега БАРЕ 302 1568/12 пашњак 1 пашњак

414 Пожега БАРЕ 3650 1569/2 њива 1 њива

415 Пожега БАРЕ 3602 1570/2 њива 1 њива

416 Пожега БАРЕ 1640 1589 њива 1 њива

417 Пожега БАРЕ 1666 1591 ливада 1 ливада

418 Пожега БАРЕ 1666 1592/2 њива 1 њива

419 Пожега БАРЕ 1666 1593/2 њива 1 њива

420 Пожега КАПЕТОВ

ИНА

1652 1594 њива 2 њива

421 Пожега БАРЕ 1789 1601/1 њива 1 њива

422 Пожега БАРЕ 232 1601/3 њива 1 њива

423 Пожега БАРЕ 1642 1602 ливада 2 ливада

424 Пожега БАРЕ 3571 1603 ливада 1 ливада

425 Пожега БАРЕ 4244 1605/2 ливада 1 ливада

426 Пожега БАРЕ 1906 1606 њива 1 њива

427 Пожега БАРЕ 1938 1616/2 њива 1 њива

428 Пожега БАРЕ 1938 1617/2 њива 2 њива

429 Пожега БАРЕ 1938 1685/1 њива 3 њива

429 Пожега БАРЕ 1938 1685/1 остало вештачки 

створено 

њива

430 Пожега БАРЕ 1938 1686/1 њива 3 њива

430 Пожега БАРЕ 1938 1686/1 остало вештачки 

створено 

њива

431 Пожега БАРЕ 1938 1687/3 њива 3 њива

432 Пожега БАРЕ 1938 1688/3 њива 3 њива
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433 Пожега БАРЕ 1938 1689/2 њива 2 њива

434 Пожега БАРЕ 1886 1701/1 њива 2 њива

435 Пожега БАРЕ 3571 1708/3 њива 1 њива

436 Пожега КАПЕТОВ

ИНА

1652 1710/1 њива 2 њива

437 Пожега БАРЕ 1661 1711/1 ливада 2 ливада

438 Пожега ЦАИР 1662 1711/2 ливада 2 ливада

439 Пожега ЦАИР 1662 1711/3 ливада 2 ливада

440 Пожега ЈОВАНОВ

ИНА

2046 1713 ливада 2 ливада

441 Пожега БАРЕ 232 1714/1 њива 2 њива

442 Пожега БАРЕ 232 1714/2 ливада 2 ливада

443 Пожега БАРЕ 1789 1714/3 њива 2 њива

444 Пожега БАРЕ 1654 1715/2 ливада 2 ливада

445 Пожега БАРЕ 3593 1716 ливада 2 ливада

446 Пожега БАРАКОВ

ИНА

1639 1717/1 ливада 2 ливада

447 Пожега БАРЕ 1642 1718/1 ливада 2 ливада

448 Пожега БАРЕ 2032 1719/1 ливада 2 ливада

449 Пожега БАРЕ 1719 1720/1 ливада 1 ливада

450 Пожега БАРЕ 3587 1722 ливада 2 ливада

451 Пожега БАРЕ 190 1723 њива 2 њива

452 Пожега БАРЕ 1484 1724 њива 2 њива

453 Пожега ЗАЛУСЈЕ 3588 1725/1 њива 2 њива

454 Пожега БАРЕ 190 1739 њива 2 њива
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455 Пожега БАРЕ 3587 1740 ливада 2 ливада

456 Пожега БАРЕ 1929 1742 ливада 2 ливада

457 Пожега БАРЕ 3611 1743 ливада 2 ливада

458 Пожега БАРЕ 3930 1769/1 њива 2 њива

459 Пожега БАРЕ 1123 1769/2 њива 2 њива

460 Пожега ДЕСПОТО

ВИНА

3620 1798/1 њива 1 њива

461 Пожега БАРЕ 3806 1800 њива 1 њива

462 Пожега БАРЕ 1877 1802/2 њива 1 њива

463 Пожега БАРЕ 1877 1803/25 њива 1 њива

464 Пожега БАРЕ 4281 1804 њива 1 њива

465 Пожега БАРЕ 1832 1805/1 њива 1 њива

466 Пожега БАРЕ 3604 1805/2 њива 1 њива

467 Пожега БАРЕ 1944 1806 њива 1 њива

468 Пожега БАРЕ 3622 1807 њива 1 њива

469 Пожега БАРЕ 3623 1808 њива 1 њива

470 Пожега АДА 3623 1809 њива 1 њива

471 Пожега БАРЕ 4281 1810/1 њива 1 њива

472 Пожега БАРЕ 1660 1810/4 пашњак 2 пашњак

473 Пожега БАРЕ 1637 1810/5 пашњак 2 пашњак

474 Пожега ОКОЛАЦ 1559 1812/1 њива 1 њива

475 Пожега ОКОЛАЦ 1560 1812/2 остало вештачки 

створено 

пашњак

475 Пожега ОКОЛАЦ 1560 1812/2 пашњак 2 пашњак

476 Пожега ОКОЛАЦ 1738 1812/3 њива 1 њива
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477 Пожега ОКОЛАЦ 1738 1812/4 њива 1 њива

478 Пожега ОКОЛАЦ 1638 1813/1 њива 1 њива

479 Пожега ОКОЛАЦ 2048 1813/2 остало вештачки 

створено 

пашњак

479 Пожега ОКОЛАЦ 2048 1813/2 пашњак 2 пашњак

480 Пожега ВАРОШ 1266 19 воћњак 1 воћњак

481 Пожега ПЛАЦ 1266 20 воћњак 1 воћњак

482 Пожега СУВОПОЉ

Е

5783 2103/1 њива 2 њива

483 Пожега СУВОПОЉ

Е

5783 2103/3 њива 2 њива

484 Пожега ОКУЦНИЦ

А

27 243 воћњак 1 воћњак

485 Пожега ПАРСИН 1601 2522 њива 2 њива

486 Пожега ПАРСИН 1601 2523 њива 2 њива

487 Пожега ПАРСИН 1601 2525 њива 2 њива

488 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

4816 2702 њива 2 њива

489 Пожега АДА 4816 2704 њива 2 њива

490 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2705 њива 2 њива

491 Пожега ПРУДОВИ 1601 2893 пашњак 1 пашњак

492 Пожега ПРУДОВИ 1601 2905 пашњак 1 пашњак

493 Пожега ПРУДОВИ 1601 2906 пашњак 1 пашњак

494 Пожега ПРУДОВИ 1601 2907 пашњак 1 пашњак

495 Пожега МАРИСТЕ 1601 2963 њива 1 њива

496 Пожега МАРИСТЕ 1601 2964 њива 1 њива

497 Пожега МАРИСТЕ 1601 2965 њива 1 њива

498 Пожега СТАНКОВ

ИНА

1601 2993 њива 3 њива
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499 Пожега СТАНКОВ

ИНА

1601 3004 њива 1 њива

499 Пожега СТАНКОВ

ИНА

1601 3004 њива 2 њива

500 Пожега БАРЕ 4916 3005 њива 2 њива

501 Пожега МАРИСТЕ 4916 3006 њива 2 њива

502 Пожега БАРЕ 1601 3039 ливада 3 ливада

503 Пожега КОД 

СПОМЕНИ

1606 3048 пашњак 4 пашњак

504 Пожега САВИНАЦ 4651 3053 воћњак 3 ливада

505 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

1604 3060 ливада 4 ливада

506 Пожега ОСЕЦКО 

БРДО

4523 3078 њива 4 њива

507 Пожега ОСЕЦКО 

БРДО

4523 3079 њива 4 њива

508 Пожега ОСЈЕЦКО 

БРДО

4626 3084 ливада 4 ливада

509 Пожега СЛАТИНА 4703 3215 њива 1 њива

510 Пожега СЛАТИНА 4696 3224 њива 1 њива

511 Пожега СЛАТИНА 1598 3250 њива 1 њива

512 Пожега СЛАТИНА 1598 3251 њива 1 њива

513 Пожега СЛАТИНА 4613 3256 њива 2 њива

514 Пожега СЛАТИНА 1600 3257 њива 2 њива

515 Пожега СЛАТИНА 4662 3269 њива 3 њива

516 Пожега СЛАТИНА 4907 3270 њива 3 њива

517 Пожега СЛАТИНА 4442 3271 њива 3 њива

518 Пожега СЛАТИНА 4907 3272 њива 3 њива

519 Пожега СЛАТИНА 4907 3273 њива 3 њива

520 Пожега СЛАТИНА 1601 3275 њива 1 њива
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521 Пожега СЛАТИНА 1601 3278 њива 1 њива

522 Пожега СЛАТИНА 1601 3279 њива 1 њива

523 Пожега СЛАТИНА 1601 3280 њива 1 њива

524 Пожега СЛАТИНА 4496 3282 њива 1 њива

525 Пожега СЛАТИНА 1602 3283 њива 1 њива

526 Пожега СЛАТИНА 4758 3284 њива 1 њива

527 Пожега СЛАТИНА 4758 3285 њива 1 њива

528 Пожега СЛАТИНА 1601 3286 њива 1 њива

529 Пожега СЛАТИНА 1601 3287 њива 1 њива

530 Пожега СЛАТИНА 1601 3288 њива 1 њива

531 Пожега ВАРОШ 87 33 воћњак 1 воћњак

532 Пожега МОСТОВИ

НА

4524 3307 ливада 4 ливада

533 Пожега МОСТОВИ

НА

4524 3308 ливада 4 ливада

534 Пожега ÐИНÐУСА 1784 3653 њива 2 њива

535 Пожега СЛАТИНА 4617 3720 њива 2 њива

536 Пожега ВАРОШ 1214 38/2 воћњак 1 воћњак

537 Пожега ВАРОШ 1214 38/3 воћњак 1 воћњак

538 Пожега СЛАТИНА 4617 3811 њива 2 њива

539 Пожега СТУКИНА 

ЊИВА

4617 3841 ливада 2 ливада

540 Пожега ОКУЦНИЦ

А

131 397/1 воћњак 1 воћњак

541 Пожега ОКУЦНИЦ

А

131 397/3 воћњак 1 воћњак

542 Пожега ОКУЦНИЦ

А

131 397/2 воћњак 1 воћњак

543 Пожега ОКУЦНИЦ

А

131 397/4 воћњак 1 воћњак
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544 Пожега ОКУЦНИЦ

А

131 397/5 воћњак 1 воћњак

545 Пожега ОКУЦНИЦ

А

1414 414/15 њива 2 њива

546 Пожега ОКУЦНИЦ

А

4 414/18 њива 2 њива

547 Пожега ЛУЦИЦА 

БАСТА

5749 4178 њива 4 њива

548 Пожега ЛУЦИЦА 

БАСТА

5749 4179/1 њива 4 њива

549 Пожега КУЦА 81 42/5 воћњак 1 воћњак

550 Пожега КОД КУЦЕ 1434 4266 ливада 4 ливада

551 Пожега ЛУГОВИ 5752 4448 ливада 4 ливада

552 Пожега ЛУГОВИ 5752 4449 ливада 4 ливада

553 Пожега ЛУГОВИ 5692 4454 ливада 4 ливада

554 Пожега ЛУГОВИ 5740 4456 ливада 4 ливада

555 Пожега ЛУГОВИ 5448 4509 ливада 4 ливада

556 Пожега ПЛАЦ 278 451 воћњак 2 воћњак

557 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

8 4514 њива 4 њива

558 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

8 4515 њива 4 њива

559 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

8 4516 ливада 5 ливада

560 Пожега ЛУЦИЦА 

БАСТА

5500 4522/1 ливада 5 ливада

561 Пожега ЛУЦИЦА 

БАСТА

5500 4524 њива 4 њива

562 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5660 4526 воћњак 3 воћњак

563 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5660 4530 воћњак 3 воћњак

564 Пожега ЛУГОВИ 5657 4533 воћњак 3 воћњак

565 Пожега КОД КУЦЕ 5659 4543 њива 4 њива
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566 Пожега КОД КУЦЕ 5744 4544 воћњак 3 воћњак

567 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5658 4545 ливада 4 ливада

568 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

1468 4546 ливада 4 ливада

569 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5661 4551 ливада 3 ливада

569 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5661 4551 остало вештачки 

створено 

ливада

570 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5665 4554 ливада 3 ливада

571 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5661 4561 ливада 3 ливада

572 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5590 4563 ливада 3 ливада

573 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5415 4573 пашњак 4 пашњак

574 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5654 4579 ливада 4 ливада

575 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

3496 4580 ливада 4 ливада

576 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5338 4604 ливада 4 ливада

577 Пожега КОД КУЦЕ 5440 4608 ливада 4 ливада

578 Пожега КОД КУЦЕ 5662 4609 ливада 4 ливада

579 Пожега ОКУЦНИЦ

А

5675 4612 ливада 4 ливада

580 Пожега ОКУЦНИЦ

А

5675 4613 њива 4 њива

581 Пожега КОД КУЦЕ 5403 4620 пашњак 3 пашњак

582 Пожега КОД КУЦЕ 5403 4622 пашњак 3 пашњак

583 Пожега КОД КУЦЕ 5403 4623 пашњак 3 пашњак

584 Пожега ДЕСИМИР

А 

5677 4625 њива 4 њива

585 Пожега ДЕСИМИР

А 

5677 4627 воћњак 3 воћњак

585 Пожега ДЕСИМИР

А 

5677 4627 њива 4 воћњак

586 Пожега КОД КУЦЕ 5474 4660 воћњак 3 воћњак

587 Пожега КОД КУЦЕ 5264 4663 воћњак 3 воћњак
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588 Пожега КОД КУЦЕ 5264 4664 воћњак 3 воћњак

589 Пожега КОД КУЦЕ 5433 4667 воћњак 3 воћњак

590 Пожега КОД КУЦЕ 5606 4671 воћњак 3 воћњак

591 Пожега КОД КУЦЕ 5606 4672 воћњак 3 воћњак

592 Пожега КОД КУЦЕ 5474 4678 воћњак 3 воћњак

593 Пожега КОД КУЦЕ 5483 4679 воћњак 3 воћњак

594 Пожега КОД КУЦЕ 5610 4705 ливада 4 ливада

595 Пожега КОД КУЦЕ 5628 4711 ливада 4 ливада

596 Пожега КОД КУЦЕ 5611 4712 ливада 4 ливада

597 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5670 4739 пашњак 3 пашњак

598 Пожега ЦРКВИНО 

БРДО

988 474/11 њива 4 њива

599 Пожега ЦРКВЕНО 

БРДО

890 474/13 њива 4 њива

600 Пожега ЦРКВИНО 

БРДО

988 474/30 њива 4 њива

601 Пожега ЦРКВИНО 

БРДО

988 474/31 њива 4 њива

602 Пожега ЦРКВЕНА 

БАРА

1195 476/3 њива 1 њива

603 Пожега ОКУЦНИЦ

А

3475 489/11 њива 3 њива

604 Пожега ОКУЦНИЦ

А

1099 489/17 њива 3 њива

605 Пожега ИВАК 5749 4896 ливада 3 ливада

606 Пожега ИВАК 5706 4899 ливада 3 ливада

607 Пожега ЛИСИСТЕ 205 501/3 њива 2 њива

608 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

136 510/2 њива 2 њива

609 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/1 њива 1 њива
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610 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/10 њива 1 њива

611 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 518/9 пашњак 1 пашњак

612 Пожега КОД КУЦЕ 6077 519/16 њива 1 њива

613 Пожега КОД КУЦЕ 872 519/17 њива 1 њива

614 Пожега РАДОВИН

А

319 519/18 њива 1 њива

615 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 523/1 пашњак 1 пашњак

616 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 524/1 њива 1 њива

617 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 524/3 пашњак 1 пашњак

618 Пожега ВАШАРИ

ШТЕ

872 525 њива 1 њива

619 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

3418 5319 њива 2 њива

620 Пожега БРДО 3418 5330 њива 1 њива

621 Пожега БРДО 3418 5331 њива 1 њива

622 Пожега БРДО 3418 5334 њива 1 њива

623 Пожега БРДО 3418 5332 њива 1 њива

624 Пожега БРДО 3418 5335 њива 1 њива

625 Пожега БРДО 5053 5342 њива 1 њива

626 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

3418 5374 њива 2 њива

627 Пожега ТАТОЈЕВИ

ЦА

5053 5519 ливада 2 њива

628 Пожега ВРБАК 3418 5814 њива 2 њива

629 Пожега КОД КУЦЕ 1877 798/4 ливада 5 ливада

630 Пожега СПАСОЈЕ

ВИНА

4017 865/1 њива 2 њива

631 Пожега ВРАНОВИ

НА

1877 870/3 ливада 3 ливада

632 Пожега ПОД 

ГРОБЉЕМ

820 99/6 воћњак 1 воћњак
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633 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

4287 991/2 пашњак 4 пашњак

634 Пожега ДЕСПОТО

ВИНА

3620 1799/1 ливада 1 ливада

635 Пожега БАРЕ 3576 1492/14 ливада 2 ливада

636 Пожега ЦАИР 1657 1509 ливада 2 ливада

637 Пожега БАРЕ 1938 1691 њива 2 њива

638 Пожега КОДК 

КУЦЕ

3574 1369/1 воћњак 2 воћњак

639 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1372 воћњак 2 воћњак

639 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1372 земљиште под 

зградом-

воћњак

639 Пожега МАРТИЦЕ

ВИНА

3627 1372 земљиште уз 

зграду - објекат 

воћњак

640 Пожега БАРЕ 171 1463 њива 2 њива

641 Пожега БАРЕ 356 1568/15 њива 1 њива

642 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2648 њива 2 њива

642 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2648 остало вештачки 

створено 

њива

643 Пожега СЛАТИНА 4816 2684 њива 1 њива

643 Пожега СЛАТИНА 4816 2684 остало вештачки 

створено 

њива

644 Пожега АДА 4816 2686 њива 2 њива

644 Пожега АДА 4816 2686 остало вештачки 

створено 

њива

645 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2696 њива 2 њива

645 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 2696 остало вештачки 

створено 

њива

646 Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 земљиште под 

зградом-

њива

646 Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 земљиште уз 

зграду - објекат 

њива

646 Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 њива 1 њива

647 Пожега КРЦЕВИН

Е

4425 3082 земљиште под 

делом зграде 

ливада

647 Пожега КРЦЕВИН

Е

4425 3082 земљиште под 

зградом-

ливада

647 Пожега КРЦЕВИН

Е

4425 3082 ливада 4 ливада

648 Пожега КРЦЕВИН

А

4624 3083 земљиште под 

зградом-

њива

648 Пожега КРЦЕВИН

А

4624 3083 земљиште уз 

зграду - објекат 

њива

648 Пожега КРЦЕВИН

А

4624 3083 њива 4 њива
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649 Пожега СЛАТИНА 4703 3216 њива 1 њива

649 Пожега СЛАТИНА 4703 3216 остало вештачки 

створено 

њива

650 Пожега АДА 4816 3744 њива 2 њива

650 Пожега АДА 4816 3744 остало вештачки 

створено 

њива

651 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 3745 њива 2 њива

651 Пожега ДУЛОВИН

А

4816 3745 остало вештачки 

створено 

њива

652 Пожега ЉУБЕЦЕВ

О

4816 3748 њива 2 њива

652 Пожега ЉУБЕЦЕВ

О

4816 3748 остало вештачки 

створено 

њива

653 Пожега ТАШТИП

ОЉЕ

5590 4567 пашњак 4 пашњак

654 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1810/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

655 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

111 1937/6 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

656 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

111 1937/5 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

657 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1923/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

658 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1924/3 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

659 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

354 1810/3 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

660 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

494 1939/1 њива 4 њива

660 Пријановићи КАТИЦЕВ

ИНА

494 1939/1 река њива

661 Радовци ПРУДОВИ 382 97/1 њива 2 њива

662 Расна БАТЕВАЦ 2012 539/3 ливада 4 ливада

663 Расна ДРАГАНО

ВАЦ

417 427/2 њива 2 њива

664 Расна БАТЕВАЦ 2012 539/2 ливада 4 ливада

665 Расна ЛЕКОВИН

А

251 861/1 воћњак 3 воћњак

666 Речице БАРИЦЕ 93 742/1 пашњак 6 пашњак

667 Роге ТРСКА 829 1403/2 њива 6 њива

668 Роге КОТОРАЦ

А

829 2296 њива 4 њива
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669 Роге САМАР 829 2993/4 њива 6 њива

670 Роге КОТОРАЦ

А

829 2270 њива 4 њива

671 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1713 њива 7 њива

671 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1713 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

672 Роге САМАР 709 2413 ливада 5 ливада

672 Роге САМАР 709 2413 њива 5 њива

673 Роге ЛИПАЊ 502 3166/3 ливада 8 ливада

674 Роге САМАР 2 2460/1 њива 5 њива

675 Роге САМАР 829 2386/1 ливада 5 ливада

676 Роге КОТОРАЦ

А

829 2304 њива 4 њива

677 Роге ЈАТАРЕ 829 2065/7 њива 7 њива

678 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1711/2 њива 7 њива

679 Роге КОТОРАЦ

А

829 2274 њива 4 њива

680 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1648/2 њива 6 њива

681 Роге КОТОРАЦ

А

829 2337 њива 4 њива

682 Роге САМАР 829 2375/2 ливада 5 ливада

683 Роге САМАР 829 2387/1 ливада 5 ливада

684 Роге ЛИПАЊ 502 3166/1 ливада 8 ливада

685 Роге САМАР 829 2992/3 њива 6 њива

686 Роге САМАР 829 2992/1 њива 6 њива

687 Роге САМАР 829 3109 ливада 7 ливада

688 Роге КОТОРАЦ

А

829 2297 њива 4 њива

689 Роге САМАР 203 2460/3 ливада 5 ливада

690 Роге КОТОРАЦ

А

829 2302 њива 4 њива
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690 Роге КОТОРАЦ

А

829 2302 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

691 Роге САМАР 829 2389/3 ливада 4 ливада

692 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/3 њива 6 њива

692 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/3 пашњак 5 пашњак

693 Роге САМАР 829 2375/1 ливада 5 ливада

694 Роге САМАР 829 2992/2 њива 6 њива

695 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1716/1 њива 7 њива

696 Роге КОТОРАЦ

А

829 2305 њива 4 њива

697 Роге САМАР 829 2366/1 њива 5 њива

698 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1718/1 њива 7 њива

698 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1718/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

699 Роге КОТОРАЦ

А

829 2306 њива 4 њива

700 Роге КОТОРАЦ

А

829 2261 њива 5 њива

701 Роге КОТОРАЦ

А

829 2275 њива 4 њива

702 Роге САМАР 829 2386/2 ливада 5 ливада

703 Роге САМАР 829 2373 њива 5 њива

704 Роге САМАР 829 2389/2 ливада 4 ливада

705 Роге КОТОРАЦ

А

829 2338 њива 4 њива

706 Роге ЈАТАРЕ 1 1815 пашњак 4 пашњак

707 Роге САМАР 829 2389/4 ливада 4 ливада

708 Роге КОТОРАЦ

А

829 2324/2 воћњак 4 воћњак

709 Роге КОТОРАЦ

А

829 2308/1 њива 4 њива

710 Роге САМАР 829 2992/4 њива 6 њива

711 Роге КОТОРАЦ

А

829 2335/1 њива 4 њива
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712 Роге САМАР 829 3002 њива 7 њива

712 Роге САМАР 829 3002 пашњак 6 пашњак

713 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1712 ливада 7 ливада

714 Роге ЈАТАРЕ 2 1169 воћњак 5 воћњак

715 Роге КОТОРАЦ

А

829 2264 њива 4 њива

716 Роге КОТОРАЦ

А

829 2314 њива 4 њива

717 Роге КОТОРАЦ

А

829 2303 њива 4 њива

718 Роге КОТОРАЦ

А

829 2271 њива 4 њива

719 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1646/1 воћњак 6 воћњак

720 Роге САМАР 829 2384/2 воћњак 5 воћњак

721 Роге КОТОРАЦ

А

829 2241/3 ливада 5 ливада

722 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1711/1 ливада 6 ливада

723 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/4 пашњак 5 пашњак

724 Роге САМАР 829 2366/3 њива 5 њива

725 Роге САМАР 829 2993/3 воћњак 6 воћњак

726 Роге КОТОРАЦ

А

829 2312 њива 4 њива

726 Роге КОТОРАЦ

А

829 2312 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

727 Роге САМАР 829 2382 њива 5 њива

728 Роге САМАР 829 2991/5 ливада 6 ливада

729 Роге КОТОРАЦ

А

829 2325 њива 4 њива

730 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1714/1 њива 7 њива

731 Роге КОТОРАЦ

А

829 2319 њива 4 њива

732 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1715/1 њива 7 њива

732 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1715/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 
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733 Роге САМАР 203 2460/4 ливада 5 ливада

734 Роге КОТОРАЦ

А

829 2265 њива 4 њива

734 Роге КОТОРАЦ

А

829 2265 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

735 Роге КОТОРАЦ

А

829 2307 њива 4 њива

736 Роге КОТОРАЦ

А

829 2335/2 њива 4 њива

737 Роге САМАР 829 2384/3 њива 5 њива

738 Роге КОТОРАЦ

А

829 2318 њива 4 њива

739 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 њива 6 њива

739 Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 пашњак 5 пашњак

740 Роге САМАР 829 2991/8 њива 7 њива

741 Роге ЈАТАРЕ 829 2061/12 њива 7 њива

742 Роге КОТОРАЦ

А

829 2313 њива 4 њива

743 Роге КОТОРАЦ

А

829 2322 њива 4 њива

744 Роге КОТОРАЦ

А

829 2327 њива 4 њива

745 Роге КОТОРАЦ

А

829 2295 њива 4 њива

746 Роге САМАР 829 2430 њива 5 њива

747 Роге САМАР 829 2993/2 њива 6 њива

748 Роге КОТОРАЦ

А

829 2300 њива 4 њива

748 Роге КОТОРАЦ

А

829 2300 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

749 Роге САМАР 829 2383 ливада 5 ливада

750 Роге САМАР 829 2384/1 ливада 5 ливада

751 Роге САМАР 829 2391 њива 5 њива

752 Роге ЦЕСТА 203 2791/2 воћњак 6 воћњак

753 Роге САМАР 829 2991/4 њива 7 њива
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754 Роге САМАР 829 2372/1 њива 5 њива

755 Роге ЈАТАРЕ 2 1170 њива 5 њива

756 Роге КОТОРАЦ

А

829 2308/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

757 Роге КОТОРАЦ

А

829 2336 њива 4 њива

758 Роге КОТОРАЦ

А

829 2324/1 њива 4 њива

759 Роге КОТОРАЦ

А

829 2317 њива 4 њива

760 Роге КОТОРАЦ

А

829 2308/3 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

761 Роге ЈАТАРЕ 829 2061/4 њива 7 њива

762 Роге САМАР 829 2387/2 ливада 5 ливада

763 Роге САМАР 829 2389/1 ливада 4 ливада

764 Роге КОТОРАЦ

А

829 2272 њива 4 њива

765 Роге КОТОРАЦ

А

829 2298 њива 4 њива

766 Роге КОТОРАЦ

А

829 2269 њива 4 њива

767 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 779/2 њива 7 њива

768 Роге ЈАТАРЕ 829 2057/1 њива 7 њива

769 Роге САМАР 829 2431 ливада 5 ливада

770 Роге САМАР 203 2460/2 ливада 5 ливада

771 Роге ТРСКА 829 1406/1 њива 6 њива

772 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1717 њива 7 њива

772 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1717 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

773 Роге КОТОРАЦ

А

829 2326 њива 4 њива

774 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

2 606/2 ливада 7 ливада

775 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1647 њива 6 њива
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776 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1353/1 њива 6 њива

777 Роге САМАР 829 2991/1 ливада 6 ливада

778 Роге САМАР 829 3003 њива 7 њива

779 Роге КОТОРАЦ

А

829 2301 њива 4 њива

780 Роге ПАНАÐУР

ИШТЕ

829 1354/2 њива 6 њива

781 Роге КОТОРАЦ

А

829 2342 воћњак 5 воћњак

782 Роге САМАР 829 2433/1 ливада 5 ливада

783 Роге ЛИПАЊ 203 3388/1 њива 8 њива

784 Роге ЛИПАЊ 502 3295/1 пашњак 7 пашњак

785 Роге ТРСКА 829 1426/2 ливада 7 ливада

786 Роге ЈАТАРЕ 829 2063/8 њива 7 њива

787 Роге ТРСКА 829 1437/1 њива 7 њива

788 Роге САМАР 2 2442 њива 5 њива

789 Рупељево ВРСТИНЕ 370 1828/5 пашњак 6 пашњак

790 Рупељево ВРСТИНЕ 178 1676/2 пашњак 6 пашњак

791 Рупељево БЛАГАЈА 178 1846/3 њива 7 њива

792 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1373 ливада 7 ливада

793 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1416/2 њива 6 њива

794 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1420/1 воћњак 6 воћњак

795 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/2 ливада 7 ливада

796 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1390 њива 6 њива

797 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1376 ливада 7 ливада

780

781

782

783

784

785

775

776

777

778

779

792

793

794

795

796

797

786

787

788

789

790

791



798 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1117/1 њива 6 њива

799 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

108 688 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

800 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1361 њива 7 њива

801 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1418 њива 6 њива

802 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/1 њива 6 њива

803 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1105 воћњак 6 воћњак

804 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1098/3 пашњак 7 пашњак

805 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1375 њива 7 њива

806 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1372 њива 6 њива

807 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1362 пашњак 7 пашњак

808 Сврачково ДОЊЕ 

СЕЛО

436 1941 пашњак 7 пашњак

809 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1387/3 ливада 7 ливада

810 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/1 ливада 7 ливада

811 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1104 воћњак 6 воћњак

812 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1116 њива 6 њива

813 Сврачково БЛАГАЈА 436 1064 њива 6 њива

814 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1113/2 ливада 7 ливада

815 Сврачково БЛАГАЈА 436 1063 пашњак 6 пашњак

816 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1414/2 њива 7 њива

817 Сврачково ЖИРАВЕ 108 353 пашњак 7 пашњак

818 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/3 њива 6 њива

819 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1099/2 пашњак 7 пашњак

820 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1113/1 ливада 7 ливада
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821 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1099/1 њива 7 њива

822 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1094/2 њива 8 њива

823 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1085 њива 7 њива

824 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1387/1 ливада 7 ливада

825 Сврачково ДОЊЕ 

СЕЛО

436 1907/3 њива 7 њива

826 Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1419/1 њива 6 њива

827 Сврачково ГОРЊЕ 

СЕЛО

436 1091 њива 7 њива

828 Средња Добриња МЕЖДАК 133 1282/3 њива 5 њива

829 Средња Добриња МЕЖДАК 133 1303/1 њива 3 њива

830 Средња Добриња МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 воћњак 3 воћњак

830 Средња Добриња МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 пашњак 5 воћњак

831 Средња Добриња МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 воћњак 3 пашњак

831 Средња Добриња МУСИНА 

СТРАНА

354 1171/1 пашњак 5 пашњак

832 Средња Добриња ЛУКЕ 354 884 њива 3 њива

832 Средња Добриња ЛУКЕ 354 884 остало вештачки 

створено 

њива

833 Табановићи ПАВЛОВИ

ЦА БРДО

82 526/3 њива 7 њива

834 Табановићи ВЕЛИКЕ 

ЛИВАДЕ

82 160/8 ливада 6 ливада

835 Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/9 њива 6 њива

836 Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/10 њива 6 њива

837 Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/14 њива 6 њива

838 Тометино Поље МАЉЕН 277 1974/2 ливада 8 ливада

839 Тометино Поље КОД 

КОЛИБЕ

277 572/2 ливада 8 ливада

840 Тометино Поље МАЉЕН 277 1530/2 ливада 6 ливада

841 Тометино Поље КОД 

КОЛИБЕ

277 1547 ливада 7 ливада

820

821

828

829

830

831

832

833

822

823

824

825

826

827

840

834

835

836

837

838

839



842 Тометино Поље МАЉЕН 277 1548 ливада 7 ливада

842 Тометино Поље МАЉЕН 277 1548 ливада 8 ливада

843 Тометино Поље САЛОВ 

ПОТОК

277 474/3 ливада 8 ливада

844 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 635 пашњак 4 пашњак

845 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 612 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

846 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 614 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

847 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 766 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

848 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 770 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

849 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 747 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

850 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 775/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

851 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 734 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

852 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 733 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

853 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 742 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

854 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 720 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

855 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 615 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

856 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 618 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

857 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 774 њива 3 њива

857 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 774 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

858 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 736 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

859 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

212 769 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

860 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 803/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

861 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 621/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

862 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 744 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

841

842

843

844

845

852

853

854

855

856

857

846

847

848

849

850

851

858

859

860

861

862



863 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 743 ливада 4 ливада

864 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 757/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

865 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 697 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

866 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 765 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

867 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 753/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

868 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 745 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

869 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 613 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

870 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 740 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

871 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 740 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

872 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 739 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

873 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 605/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

874 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 728 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

875 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 723 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

876 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 713/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

877 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 735 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

878 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 709 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

879 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 741 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

880 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 771 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

881 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 606 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

882 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 779/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

883 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 778/2 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

884 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 712 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

885 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 732 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

864

865

866

867

868

869

863

876

877

878

879

880

881

870

871

872

873

874

875

882

883

884



886 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 730 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

887 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 713/1 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

888 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 611 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

889 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 610 остало природно 

неплодно 

остало природно 

неплодно 

890 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 639 њива 4 њива

890 Тучково АГИНЕ 

ЛИВАДЕ

105 639 остало природно 

неплодно 

њива

891 Узићи ЛУКЕ 103 918 њива 3 њива

892 Честобродица МАНДИНА 

СТЕНА

137 1027/2 њива 7 њива

888

889

890

891

892

Укупно:

885

886

887



Сувласник Боја Напомена Основ закупа Површина Total

Закуп 0,0598

0,0598

Закуп 0,5974

0,5974

Закуп 0,1938

0,1938

Закуп 0,1826

0,1826

Закуп 0,1417

0,1417

Закуп 0,3911

Закуп 0,0224

0,4135

Закуп 0,3328

Закуп 0,0101

0,3429

Закуп 0,2436

Закуп 0,0130

0,2566

Закуп 0,4342

0,4342

Закуп 0,1602

0,1602

Закуп 0,0240

0,0240

Закуп 0,8273

0,8273

Закуп 0,4091

0,4091

Закуп 0,3326

0,3326

Закуп 0,0830

0,0830

Закуп 0,1003

0,1003

Закуп 0,0376

0,0376

Закуп 2,0821

2,0821

Закуп 0,0046

0,0046

Закуп 1,3809

1,3809

Преглед груписаних јавних надметања

1

2

3

4

5

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

18

19

20



Закуп 4,5558

4,5558

Закуп 11,8197

11,8197

Закуп 0,2763

0,2763

Закуп 0,1437

0,1437

Закуп 0,8955

0,8955

Закуп 1,5331

1,5331

Закуп 6,3624

6,3624

Закуп 0,7234

0,7234

Закуп 0,0359

0,0359

Закуп 0,0450

0,0450

Закуп 0,2333

0,2333

Закуп 0,3032

0,3032

Закуп 0,0271

0,0271

Закуп 0,1112

0,1112

Закуп 0,3148

0,3148

Закуп 0,0477

0,0477

Закуп 0,0224

0,0224

Закуп 0,1950

0,1950

Закуп 0,1689

0,1689

Закуп 0,2451

0,2451

Закуп 0,6372

0,6372

Закуп 0,0054

0,0054

Закуп 0,4766

24

25

26

27

28

29

21

22

23

36

37

38

39

40

41

30

31

32

33

34

35

42



0,4766

Закуп 0,0208

0,0208

Закуп 1,1184

1,1184

Закуп 0,2844

0,2844

Закуп 0,8340

0,8340

Закуп 0,1836

0,1836

Закуп 0,3893

0,3893

Закуп 0,6780

0,6780

Закуп 0,5719

0,5719

Закуп 0,4386

0,4386

Закуп 0,2121

0,2121

Закуп 0,0957

Закуп 0,3781

0,4738

Закуп 0,0131

0,0131

Закуп 0,7001

0,7001

Закуп 0,5652

0,5652

Закуп 0,1515

0,1515

Закуп 0,4248

0,4248

Закуп 0,7000

0,7000

Закуп 0,0322

0,0322

Закуп 0,0871

0,0871

Закуп 0,3508

0,3508

Закуп 0,0209

0,0209

Закуп 0,0220

48

49

50

51

52

53

43

44

45

46

47

60

61

62

63

64

54

55

56

57

58

59



0,0220

Закуп 0,0472

0,0472

Закуп 0,3204

0,3204

Закуп 0,4340

0,4340

Закуп 0,5866

0,5866

Закуп 0,1000

0,1000

Закуп 0,2778

Закуп 0,1900

0,4678

Закуп 0,6203

0,6203

Закуп 0,1731

0,1731

Закуп 0,3291

Закуп 0,2749

0,6040

Закуп 0,0767

0,0767

Закуп 1,6676

1,6676

Закуп 0,6329

0,6329

Закуп 0,2179

0,2179

Закуп 0,5730

0,5730

Закуп 0,0657

0,0657

Закуп 0,6316

0,6316

Закуп 0,4220

0,4220

Закуп 0,0300

0,0300

Закуп 0,1948

0,1948

Закуп 0,3733

0,3733

Закуп 0,0474

0,0474

65

72

73

74

75

76

77

66

67

68

69

70

71

84

85

86

78

79

80

81

82

83



Закуп 0,8764

0,8764

Закуп 0,7858

0,7858

Закуп 0,2038

0,2038

Закуп 0,3179

0,3179

Закуп 0,5628

0,5628

Закуп 0,7742

0,7742

Закуп 0,3333

Закуп 0,2179

0,5512

Закуп 0,1878

0,1878

Закуп 0,0616

0,0616

Закуп 0,0420

0,0420

Закуп 0,7511

0,7511

Закуп 0,3102

0,3102

Закуп 0,4269

0,4269

Закуп 0,3034

0,3034

Закуп 0,5640

0,5640

Закуп 0,2071

0,2071

Закуп 0,1764

0,1764

Закуп 0,0895

0,0895

Закуп 0,1221

Закуп 0,1221

0,2442

Закуп 0,1449

0,1449

Закуп 0,0820

0,0820

Закуп 0,1470

87

88

89

96

97

98

99

100

101

90

91

92

93

94

95

102

103

104

105

106

107



0,1470

Закуп 0,1601

0,1601

Закуп 0,3283

0,3283

Закуп 0,0820

0,0820

Закуп 0,1175

0,1175

Закуп 0,1931

0,1931

Закуп 0,0381

0,0381

Закуп 0,2375

0,2375

Закуп 0,0293

0,0293

Закуп 0,4229

0,4229

Закуп 0,1386

0,1386

Закуп 0,1688

Закуп 0,0168

0,1856

Закуп 0,2612

0,2612

Закуп 0,0398

0,0398

Закуп 0,1145

0,1145

Закуп 0,8180

0,8180

Закуп 0,4171

0,4171

Закуп 0,4200

0,4200

Закуп 0,1277

0,1277

Закуп 0,1617

0,1617

Закуп 0,0289

Закуп 0,0666

0,0955

Закуп 0,2383

0,2383

108

109

110

111

112

113

120

121

122

123

124

125

114

115

116

117

118

119

126

127

128

129



Закуп 0,1605

0,1605

Закуп 0,0273

0,0273

Закуп 0,0329

0,0329

Закуп 0,0155

0,0155

Закуп 0,0208

0,0208

Закуп 0,0803

0,0803

Закуп 0,9713

0,9713

Закуп 0,1443

0,1443

Закуп 0,1205

0,1205

Закуп 0,3315

0,3315

Закуп 0,7257

0,7257

Закуп 0,0520

0,0520

Закуп 0,1162

0,1162

Закуп 0,1412

0,1412

Закуп 0,6500

Закуп 0,6920

1,3420

Закуп 0,1285

0,1285

Закуп 5,2844

5,2844

Закуп 0,8320

0,8320

Закуп 0,6033

0,6033

Закуп 0,1174

0,1174

Закуп 0,0260

0,0260

Закуп 0,1865

0,1865

132

133

134

135

136

137

130

131

144

145

146

147

148

149

138

139

140

141

142

143

150

151



Закуп 0,9090

0,9090

Закуп 0,0324

0,0324

Закуп 0,6127

0,6127

Закуп 0,1581

Закуп 0,0615

0,2196

Закуп 0,0701

Закуп 0,0633

0,1334

Закуп 0,2257

Закуп 0,0278

0,2535

Закуп 0,4739

Закуп 0,0241

0,4980

Закуп 0,1592

Закуп 0,0104

0,1696

Закуп 2,0329

2,0329

Закуп 2,3984

2,3984

Закуп 0,4703

0,4703

Закуп 1,1648

1,1648

Закуп 0,0408

0,0408

Закуп 0,5709

0,5709

Закуп 5,8469

5,8469

Закуп 0,0257

Закуп 0,2829

0,3086

Закуп 0,1538

Закуп 0,2394

0,3932

Закуп 0,8626

0,8626

Закуп 0,0185

0,0185

156

157

158

159

160

161

152

153

154

155

168

169

170

162

163

164

165

166

167



Закуп 0,0266

0,0266

Закуп 0,2969

0,2969

Закуп 0,6654

0,6654

Закуп 0,2484

0,2484

Закуп 4,0408

4,0408

Закуп 1,3763

1,3763

Закуп 0,0719

0,0719

Закуп 0,2417

0,2417

Закуп 0,0398

0,0398

Закуп 0,1630

0,1630

Закуп 0,1347

0,1347

Закуп 0,4751

0,4751

Закуп 0,1959

0,1959

Закуп 0,0164

0,0164

Закуп 0,0535

0,0535

Закуп 0,1312

0,1312

Закуп 0,1103

0,1103

Закуп 0,0451

0,0451

Закуп 0,1191

0,1191

Закуп 0,0087

0,0087

Закуп 0,0279

0,0279

Закуп 0,0255

0,0255

Закуп 0,0053

171

172

173

180

181

182

183

184

185

174

175

176

177

178

179

192

186

187

188

189

190

191



0,0053

Закуп 0,1384

0,1384

Закуп 0,0353

0,0353

Закуп 0,0092

0,0092

Закуп 0,2822

0,2822

Закуп 0,0098

0,0098

Закуп 0,1453

0,1453

Закуп 0,1484

0,1484

Закуп 0,1207

0,1207

Закуп 0,1743

0,1743

Закуп 0,0400

0,0400

Закуп 0,0291

0,0291

Закуп 0,4251

0,4251

Закуп 0,0137

0,0137

Закуп 0,0457

0,0457

Закуп 0,1795

0,1795

Закуп 0,0708

0,0708

Закуп 0,0037

0,0037

Закуп 0,0126

0,0126

Закуп 0,2640

0,2640

Закуп 0,0410

0,0410

Закуп 0,0070

0,0070

Закуп 0,0172

0,0172

193

194

195

196

197

204

205

206

207

208

209

198

199

200

201

202

203

210

211

212

213

214

215



Закуп 0,4113

0,4113

Закуп 0,0078

0,0078

Закуп 0,0851

0,0851

Закуп 0,0276

0,0276

Закуп 0,0285

0,0285

Закуп 0,1195

0,1195

Закуп 0,0092

0,0092

Закуп 0,0319

0,0319

Закуп 0,0214

0,0214

Закуп 0,0816

0,0816

Закуп 0,0255

0,0255

Закуп 0,1472

0,1472

Закуп 0,2163

0,2163

Закуп 0,0257

0,0257

Закуп 0,3732

0,3732

Закуп 0,2265

0,2265

Закуп 0,2600

0,2600

Закуп 0,0020

0,0020

Закуп 0,0544

0,0544

Закуп 0,1520

0,1520

Закуп 0,1575

0,1575

Закуп 0,1130

0,1130

Закуп 0,0054

216

217

218

219

220

221

228

229

230

231

232

233

222

223

224

225

226

227

234

235

236

237



0,0054

Закуп 0,2298

0,2298

Закуп 0,0365

0,0365

Закуп 0,0532

0,0532

Закуп 0,2362

0,2362

Закуп 0,0189

0,0189

Закуп 0,3246

0,3246

Закуп 0,8144

0,8144

Закуп 0,0372

0,0372

Закуп 0,0659

0,0659

Закуп 0,6468

0,6468

Закуп 0,0025

0,0025

Закуп 0,0189

0,0189

Закуп 0,0188

0,0188

Закуп 0,0553

0,0553

Закуп 0,1372

0,1372

Закуп 0,0054

0,0054

Закуп 0,1146

0,1146

Закуп 0,2821

0,2821

Закуп 0,1775

0,1775

Закуп 0,0032

0,0032

Закуп 2,9465

2,9465

Закуп 0,0453

0,0453

240

241

242

243

244

245

238

239

252

253

254

255

256

257

246

247

248

249

250

251

258

259

260



Закуп 0,0102

0,0102

Закуп 0,4452

0,4452

Закуп 0,2467

0,2467

Закуп 0,2215

0,2215

Закуп 0,0472

0,0472

Закуп 0,0786

0,0786

Закуп 0,9745

0,9745

Закуп 0,0316

0,0316

Закуп 0,0166

0,0166

Закуп 0,0348

0,0348

Закуп 0,0279

0,0279

Закуп 0,0132

0,0132

Закуп 0,0013

0,0013

Закуп 0,2298

0,2298

Закуп 0,0434

0,0434

Закуп 0,1023

0,1023

Закуп 0,0215

0,0215

Закуп 0,0748

0,0748

Закуп 0,0371

0,0371

Закуп 0,0733

0,0733

Закуп 0,0082

0,0082

Закуп 0,3703

0,3703

Закуп 0,0017

264

265

266

267

268

269

261

262

263

276

277

278

279

280

281

270

271

272

273

274

275

282



0,0017

Закуп 0,0295

0,0295

Закуп 0,0274

0,0274

Закуп 0,1541

0,1541

Закуп 0,0528

0,0528

Закуп 0,2155

0,2155

Закуп 0,0043

0,0043

Закуп 0,0039

0,0039

Закуп 0,0778

0,0778

Закуп 0,1434

0,1434

Закуп 0,0595

0,0595

Закуп 0,0370

0,0370

Закуп 0,0306

0,0306

Закуп 0,0121

Закуп 0,0235

0,0356

Закуп 0,0226

0,0226

Закуп 0,0368

0,0368

Закуп 0,0702

0,0702

Закуп 0,0312

0,0312

Закуп 0,2039

0,2039

Закуп 0,0120

0,0120

Закуп 0,0740

0,0740

Закуп 0,0206

0,0206

Закуп 0,0006

288

289

290

291

292

293

283

284

285

286

287

300

301

302

303

304

294

295

296

297

298

299



0,0006

Закуп 0,0492

0,0492

Закуп 0,2259

0,2259

Закуп 0,0391

0,0391

Закуп 0,0457

0,0457

Закуп 0,0094

0,0094

Закуп 0,1062

0,1062

Закуп 0,0529

0,0529

Закуп 0,1858

0,1858

Закуп 0,0708

0,0708

Закуп 8,8537

8,8537

Закуп 0,3646

0,3646

Закуп 1,1046

1,1046

Закуп 0,2060

0,2060

Закуп 0,0813

0,0813

Закуп 0,2173

Закуп 0,0880

0,3053

Закуп 0,1860

0,1860

Закуп 0,3760

0,3760

Закуп 0,0305

Закуп 0,0132

0,0437

Закуп 0,0748

Закуп 0,0399

0,1147

Закуп 0,0394

Закуп 0,0169

0,0563

305

312

313

314

315

316

317

306

307

308

309

310

311

324

325

318

319

320

321

322

323



Закуп 0,0351

Закуп 0,0544

0,0895

Закуп 0,0318

Закуп 0,0191

0,0509

Закуп 0,1128

Закуп 0,0001

0,1129

Закуп 0,0399

Закуп 0,0183

0,0582

Закуп 0,0979

Закуп 0,0183

0,1162

Закуп 0,0325

Закуп 0,0934

0,1259

Закуп 0,0636

Закуп 0,0031

0,0667

Закуп 0,0634

Закуп 0,0274

0,0908

Закуп 0,0659

Закуп 0,0100

0,0759

Закуп 0,6004

Закуп 0,0639

0,6643

Закуп 0,3282

0,3282

Закуп 0,1031

0,1031

Закуп 0,1237

0,1237

Закуп 0,1670

0,1670

Закуп 0,0254

0,0254

Закуп 0,0295

0,0295

Закуп 0,0923

0,0923

Закуп 0,0458

326

327

328

329

336

337

338

339

340

341

330

331

332

333

334

335

342



0,0458

Закуп 0,0768

0,0768

Закуп 0,5160

0,5160

Закуп 0,3657

0,3657

Закуп 0,0222

0,0222

Закуп 0,0342

0,0342

Закуп 0,2364

0,2364

Закуп 0,2890

0,2890

Закуп 0,0167

0,0167

Закуп 0,0018

0,0018

Закуп 0,2410

0,2410

Закуп 0,2298

0,2298

Закуп 0,5614

0,5614

Закуп 0,1756

0,1756

Закуп 0,5628

0,5628

Закуп 0,7170

0,7170

Закуп 0,0919

0,0919

Закуп 0,0878

0,0878

Закуп 0,0880

0,0880

Закуп 0,4578

0,4578

Закуп 0,1352

0,1352

Закуп 0,0258

0,0258

Закуп 0,3827

0,3827

348

349

350

351

352

353

343

344

345

346

347

360

361

362

363

364

365

354

355

356

357

358

359



Закуп 0,0190

0,0190

Закуп 0,0399

0,0399

Закуп 0,0551

0,0551

Закуп 0,1405

0,1405

Закуп 0,2501

0,2501

Закуп 0,0553

0,0553

Закуп 0,2871

0,2871

Закуп 0,2946

0,2946

Закуп 0,1535

0,1535

Закуп 0,0762

0,0762

Закуп 0,0805

0,0805

Закуп 0,3621

0,3621

Закуп 0,8335

0,8335

Закуп 0,3946

0,3946

Закуп 0,3927

0,3927

Закуп 0,1339

0,1339

Закуп 0,1557

0,1557

Закуп 0,3457

0,3457

Закуп 0,1394

0,1394

Закуп 0,1370

0,1370

Закуп 0,0326

0,0326

Закуп 0,3316

0,3316

Закуп 0,0015

372

373

374

375

376

377

366

367

368

369

370

371

384

385

386

387

378

379

380

381

382

383



0,0015

Закуп 0,3098

0,3098

Закуп 0,3009

0,3009

Закуп 0,2928

0,2928

Закуп 0,2536

0,2536

Закуп 0,2056

0,2056

Закуп 0,1175

0,1175

Закуп 0,0556

0,0556

Закуп 0,1092

0,1092

Закуп 0,0942

0,0942

Закуп 0,0466

0,0466

Закуп 0,3743

0,3743

Закуп 0,0966

0,0966

Закуп 0,2984

0,2984

Закуп 0,3192

0,3192

Закуп 0,1670

0,1670

Закуп 0,0405

0,0405

Закуп 0,4513

0,4513

Закуп 0,1257

0,1257

Закуп 0,1537

0,1537

Закуп 0,1532

0,1532

Закуп 0,0593

0,0593

Закуп 0,0736

0,0736

388

389

396

397

398

399

400

401

390

391

392

393

394

395

408

409

410

402

403

404

405

406

407



Закуп 0,0006

0,0006

Закуп 0,2777

0,2777

Закуп 0,0252

0,0252

Закуп 0,1926

0,1926

Закуп 0,0442

0,0442

Закуп 0,5747

0,5747

Закуп 0,4666

0,4666

Закуп 0,0515

0,0515

Закуп 0,0830

0,0830

Закуп 0,2929

0,2929

Закуп 0,1807

0,1807

Закуп 0,1017

0,1017

Закуп 0,0046

0,0046

Закуп 0,0006

0,0006

Закуп 0,2440

0,2440

Закуп 0,3550

0,3550

Закуп 0,0157

0,0157

Закуп 0,0564

0,0564

Закуп 0,1278

Закуп 0,0536

0,1814

Закуп 0,0627

Закуп 0,0352

0,0979

Закуп 0,0037

0,0037

Закуп 0,0164

411

412

413

420

421

422

423

424

425

414

415

416

417

418

419

426

427

428

429

430

431



0,0164

Закуп 0,0196

0,0196

Закуп 5,9434

5,9434

Закуп 0,0123

0,0123

Закуп 0,1102

0,1102

Закуп 0,2565

0,2565

Закуп 0,1812

0,1812

Закуп 0,0872

0,0872

Закуп 0,5560

0,5560

Закуп 0,2607

0,2607

Закуп 0,1120

0,1120

Закуп 0,2486

0,2486

Закуп 0,0815

0,0815

Закуп 0,0133

0,0133

Закуп 0,2870

0,2870

Закуп 0,3142

0,3142

Закуп 0,1671

0,1671

Закуп 1,2788

1,2788

Закуп 0,0635

0,0635

Закуп 0,0320

0,0320

Закуп 0,2756

0,2756

Закуп 0,2253

0,2253

Закуп 0,0800

0,0800

432

433

434

435

436

437

444

445

446

447

448

449

438

439

440

441

442

443

450

451

452

453

454



Закуп 0,0339

0,0339

Закуп 0,1288

0,1288

Закуп 0,0284

0,0284

Закуп 0,0094

0,0094

Закуп 0,0220

0,0220

Закуп 0,1292

0,1292

Закуп 0,4747

0,4747

Закуп 0,0349

0,0349

Закуп 0,1731

0,1731

Закуп 0,2032

0,2032

Закуп 0,3008

0,3008

Закуп 0,1193

0,1193

Закуп 0,1948

0,1948

Закуп 0,1771

0,1771

Закуп 0,1501

0,1501

Закуп 0,1460

0,1460

Закуп 0,0578

0,0578

Закуп 0,0060

0,0060

Закуп 0,0060

0,0060

Закуп 0,6229

0,6229

Закуп 0,0546

Закуп 0,1941

0,2487

Закуп 0,0369

0,0369

456

457

458

459

460

461

455

468

469

470

471

472

473

462

463

464

465

466

467

474

475

476



Закуп 0,0499

0,0499

Закуп 0,1347

0,1347

Закуп 0,0439

Закуп 0,0639

0,1078

Закуп 0,0181

0,0181

Закуп 0,0102

0,0102

Закуп 0,0360

0,0360

Закуп 0,0090

0,0090

Закуп 0,0000

0,0000

Закуп 0,3339

0,3339

Закуп 0,3584

0,3584

Закуп 0,1187

0,1187

Закуп 0,0477

0,0477

Закуп 0,0940

0,0940

Закуп 0,1984

0,1984

Закуп 0,1291

0,1291

Закуп 0,0440

0,0440

Закуп 0,0356

0,0356

Закуп 0,0514

0,0514

Закуп 0,2356

0,2356

Закуп 0,1519

0,1519

Закуп 0,6055

0,6055

Закуп 0,0032

0,0032

480

481

482

483

484

485

477

478

479

492

493

494

495

496

497

486

487

488

489

490

491

498



Закуп 1,6056

Закуп 1,2699

2,8755

Закуп 0,0023

0,0023

Закуп 12,1003

12,1003

Закуп 0,0906

0,0906

Закуп 0,0106

0,0106

Закуп 0,9019

0,9019

Закуп 0,2953

0,2953

Закуп 0,0894

0,0894

Закуп 0,1115

0,1115

Закуп 0,6433

0,6433

Закуп 0,0084

0,0084

Закуп 0,0314

0,0314

Закуп 0,1096

0,1096

Закуп 0,2886

0,2886

Закуп 0,7046

0,7046

Закуп 0,6159

0,6159

Закуп 0,0218

0,0218

Закуп 0,2581

0,2581

Закуп 0,0308

0,0308

Закуп 0,0295

0,0295

Закуп 0,1235

0,1235

Закуп 0,3190

0,3190

504

505

506

507

508

509

499

500

501

502

503

516

517

518

519

520

510

511

512

513

514

515



Закуп 0,3372

0,3372

Закуп 0,2864

0,2864

Закуп 0,1732

0,1732

Закуп 0,2127

0,2127

Закуп 0,2034

0,2034

Закуп 0,0737

0,0737

Закуп 0,1142

0,1142

Закуп 0,0482

0,0482

Закуп 0,5577

0,5577

Закуп 0,0066

0,0066

Закуп 0,0000

0,0000

Закуп 0,9348

0,9348

Закуп 0,0637

0,0637

Закуп 0,3021

0,3021

Закуп 0,0080

0,0080

Закуп 0,0132

0,0132

Закуп 0,0016

0,0016

Закуп 0,0094

0,0094

Закуп 0,0183

0,0183

Закуп 0,0145

0,0145

Закуп 0,0083

0,0083

Закуп 0,0112

0,0112

Закуп 0,0179

521

528

529

530

531

532

533

522

523

524

525

526

527

540

541

542

534

535

536

537

538

539



0,0179

Закуп 0,0345

0,0345

Закуп 0,0257

0,0257

Закуп 0,0167

0,0167

Закуп 0,0193

0,0193

Закуп 0,0044

0,0044

Закуп 0,0300

0,0300

Закуп 0,0202

0,0202

Закуп 0,0503

0,0503

Закуп 0,0505

0,0505

Закуп 0,0502

0,0502

Закуп 0,0496

0,0496

Закуп 0,0322

0,0322

Закуп 0,0369

0,0369

Закуп 0,1523

0,1523

Закуп 0,1774

0,1774

Закуп 0,1472

0,1472

Закуп 0,3277

0,3277

Закуп 0,0324

0,0324

Закуп 0,0027

0,0027

Закуп 0,3023

0,3023

Закуп 0,3374

0,3374

Закуп 0,2271

0,2271

543

544

545

552

553

554

555

556

557

546

547

548

549

550

551

564

565

558

559

560

561

562

563



Закуп 0,2807

0,2807

Закуп 0,1492

0,1492

Закуп 0,1312

0,1312

Закуп 0,7366

Закуп 0,0593

0,7959

Закуп 0,3879

0,3879

Закуп 0,0479

0,0479

Закуп 0,1100

0,1100

Закуп 0,0466

0,0466

Закуп 0,0706

0,0706

Закуп 0,0579

0,0579

Закуп 0,0450

0,0450

Закуп 0,0665

0,0665

Закуп 0,1233

0,1233

Закуп 0,0600

0,0600

Закуп 0,2500

0,2500

Закуп 0,1700

0,1700

Закуп 0,5524

0,5524

Закуп 0,2812

0,2812

Закуп 0,3450

0,3450

Закуп 0,1138

Закуп 0,0109

0,1247

Закуп 0,0473

0,0473

Закуп 0,0013

566

567

568

569

576

577

578

579

580

581

570

571

572

573

574

575

582

583

584

585

586



0,0013

Закуп 0,0054

0,0054

Закуп 0,0333

0,0333

Закуп 0,0714

0,0714

Закуп 0,0711

0,0711

Закуп 0,2181

0,2181

Закуп 0,0326

0,0326

Закуп 0,0505

0,0505

Закуп 0,0537

0,0537

Закуп 0,0645

0,0645

Закуп 0,0962

0,0962

Закуп 0,0323

0,0323

Закуп 0,0918

0,0918

Закуп 0,0226

0,0226

Закуп 0,0336

0,0336

Закуп 0,0181

0,0181

Закуп 0,0314

0,0314

Закуп 0,0065

0,0065

Закуп 0,0632

0,0632

Закуп 0,0424

0,0424

Закуп 0,0329

0,0329

Закуп 0,7050

0,7050

Закуп 0,8263

0,8263

588

589

590

591

592

593

587

600

601

602

603

604

605

594

595

596

597

598

599

606

607

608

609



Закуп 0,0166

0,0166

Закуп 0,4236

0,4236

Закуп 0,5073

0,5073

Закуп 0,0061

0,0061

Закуп 0,7853

0,7853

Закуп 0,2299

0,2299

Закуп 0,1048

0,1048

Закуп 0,0295

0,0295

Закуп 0,8632

0,8632

Закуп 0,3009

0,3009

Закуп 0,0301

0,0301

Закуп 0,1027

0,1027

Закуп 0,0555

0,0555

Закуп 0,0195

0,0195

Закуп 0,0854

0,0854

Закуп 0,0130

0,0130

Закуп 0,2000

0,2000

Закуп 0,3594

0,3594

Закуп 0,2157

0,2157

Закуп 0,0227

0,0227

Закуп 0,2065

0,2065

Закуп 0,0710

0,0710

Закуп 0,0201

612

613

614

615

616

617

610

611

624

625

626

627

628

629

618

619

620

621

622

623

630

631



0,0201

Закуп 0,0632

0,0632

Закуп 0,1619

0,1619

Закуп 0,0600

0,0600

Закуп 0,1891

0,1891

Закуп 0,0307

0,0307

Закуп 0,1258

0,1258

Закуп 0,0667

Закуп 0,0023

Закуп 0,0500

0,1190

Закуп 0,2379

0,2379

Закуп 0,0535

0,0535

Закуп 0,0093

Закуп 0,0306

0,0399

Закуп 0,0931

Закуп 0,0138

0,1069

Закуп 0,1619

Закуп 0,0005

0,1624

Закуп 0,1210

Закуп 0,0240

0,1450

Закуп 0,2997

Закуп 0,0500

Закуп 0,2167

0,5664

Закуп 0,0009

Закуп 0,0241

Закуп 0,0182

0,0432

Закуп 0,0040

Закуп 0,0500

Закуп 0,0084

0,0624

636

637

638

639

640

641

632

633

634

635

648

642

643

644

645

646

647



Закуп 0,1397

Закуп 0,0305

0,1702

Закуп 0,0051

Закуп 0,0157

0,0208

Закуп 0,0849

Закуп 0,0298

0,1147

Закуп 0,0843

Закуп 0,0071

0,0914

Закуп 0,1781

0,1781

Закуп 0,2045

0,2045

Закуп 0,0372

0,0372

Закуп 0,0268

0,0268

Закуп 0,1071

0,1071

Закуп 0,1448

0,1448

Закуп 0,0306

0,0306

Закуп 0,0419

Закуп 0,4119

0,4538

Закуп 0,1418

0,1418

Закуп 0,0174

0,0174

Закуп 0,0585

0,0585

Закуп 0,0710

0,0710

Закуп 0,3503

0,3503

Закуп 0,3724

0,3724

Закуп 0,0119

0,0119

Закуп 0,2349

0,2349

649

650

651

652

653

660

661

662

663

664

665

654

655

656

657

658

659

666

667

668



Закуп 0,2140

0,2140

Закуп 0,0725

0,0725

Закуп 0,1900

Закуп 0,0186

0,2086

Закуп 0,0786

Закуп 0,0239

0,1025

Закуп 0,0192

0,0192

Закуп 0,9236

0,9236

Закуп 0,3197

0,3197

Закуп 0,1024

0,1024

Закуп 0,0475

0,0475

Закуп 0,5334

0,5334

Закуп 0,0320

0,0320

Закуп 0,0607

0,0607

Закуп 0,0436

0,0436

Закуп 0,0320

0,0320

Закуп 0,1562

0,1562

Закуп 0,0289

0,0289

Закуп 0,0589

0,0589

Закуп 0,0809

0,0809

Закуп 0,3844

0,3844

Закуп 0,0602

0,0602

Закуп 0,1528

0,1528

Закуп 0,0233

672

673

674

675

676

677

669

670

671

684

685

686

687

688

689

678

679

680

681

682

683



Закуп 0,0579

0,0812

Закуп 0,0729

0,0729

Закуп 0,0897

Закуп 0,0245

0,1142

Закуп 0,0721

0,0721

Закуп 0,0416

0,0416

Закуп 0,2250

0,2250

Закуп 0,0743

0,0743

Закуп 0,1739

0,1739

Закуп 0,1926

Закуп 0,0100

0,2026

Закуп 0,0480

0,0480

Закуп 0,3298

0,3298

Закуп 0,1747

0,1747

Закуп 0,1506

0,1506

Закуп 0,1254

0,1254

Закуп 0,0723

0,0723

Закуп 0,2007

0,2007

Закуп 0,2195

0,2195

Закуп 0,0299

0,0299

Закуп 0,0071

0,0071

Закуп 0,2418

0,2418

Закуп 0,1200

0,1200

Закуп 0,4737

696

697

698

699

700

701

690

691

692

693

694

695

708

709

710

702

703

704

705

706

707



0,4737

Закуп 0,3255

Закуп 0,0500

0,3755

Закуп 0,0396

0,0396

Закуп 0,1996

0,1996

Закуп 0,3302

0,3302

Закуп 0,1054

0,1054

Закуп 0,1776

0,1776

Закуп 0,0680

0,0680

Закуп 0,0782

0,0782

Закуп 0,0740

0,0740

Закуп 0,0103

0,0103

Закуп 0,6698

0,6698

Закуп 0,1727

0,1727

Закуп 0,1064

0,1064

Закуп 0,0536

0,0536

Закуп 0,0924

Закуп 0,0200

0,1124

Закуп 0,1353

0,1353

Закуп 0,1604

0,1604

Закуп 0,0432

0,0432

Закуп 0,3035

0,3035

Закуп 0,1872

0,1872

Закуп 0,2831

Закуп 0,0400

711

712

713

720

721

722

723

724

725

714

715

716

717

718

719

726

727

728

729

730

731



0,3231

Закуп 0,1600

0,1600

Закуп 0,1320

Закуп 0,0100

0,1420

Закуп 0,1144

0,1144

Закуп 0,2656

0,2656

Закуп 0,2396

0,2396

Закуп 0,0904

0,0904

Закуп 0,0866

Закуп 0,0262

0,1128

Закуп 0,0333

0,0333

Закуп 0,1980

0,1980

Закуп 0,1355

0,1355

Закуп 0,0240

0,0240

Закуп 0,0390

0,0390

Закуп 0,0634

0,0634

Закуп 0,1903

0,1903

Закуп 0,1784

0,1784

Закуп 0,0594

Закуп 0,1168

0,1762

Закуп 0,3272

0,3272

Закуп 0,5570

0,5570

Закуп 0,0860

0,0860

Закуп 1,0000

1,0000

Закуп 0,2047

732

733

734

735

736

737

744

745

746

747

748

749

738

739

740

741

742

743

750

751

752



0,2047

Закуп 0,0483

0,0483

Закуп 0,0912

0,0912

Закуп 0,0430

0,0430

Закуп 0,2208

0,2208

Закуп 0,0410

0,0410

Закуп 0,0974

0,0974

Закуп 0,0891

0,0891

Закуп 0,3318

0,3318

Закуп 0,1065

0,1065

Закуп 0,0802

0,0802

Закуп 0,0370

0,0370

Закуп 0,0677

0,0677

Закуп 0,0250

0,0250

Закуп 0,0626

0,0626

Закуп 0,2290

0,2290

Закуп 0,1903

0,1903

Закуп 0,5466

0,5466

Закуп 0,1604

0,1604

Закуп 0,2820

Закуп 0,0600

0,3420

Закуп 0,0466

0,0466

Закуп 0,0600

0,0600

Закуп 0,0565

756

757

758

759

760

761

753

754

755

768

769

770

771

772

773

762

763

764

765

766

767

774



0,0565

Закуп 0,4113

0,4113

Закуп 0,4826

0,4826

Закуп 0,3975

0,3975

Закуп 0,1408

0,1408

Закуп 0,0429

0,0429

Закуп 0,0704

0,0704

Закуп 0,0908

0,0908

Закуп 0,0319

0,0319

Закуп 0,0267

0,0267

Закуп 0,1123

0,1123

Закуп 0,0254

0,0254

Закуп 0,0782

0,0782

Закуп 0,0807

0,0807

Закуп 0,1907

0,1907

Закуп 0,0630

0,0630

Закуп 0,1277

0,1277

Закуп 0,0392

0,0392

Закуп 0,1006

0,1006

Закуп 0,1060

0,1060

Закуп 0,3864

0,3864

Закуп 0,1718

0,1718

Закуп 0,3171

0,3171

780

781

782

783

784

785

775

776

777

778

779

792

793

794

795

796

797

786

787

788

789

790

791



Закуп 0,0479

0,0479

Закуп 0,0578

0,0578

Закуп 0,3556

0,3556

Закуп 0,1051

0,1051

Закуп 0,1711

0,1711

Закуп 0,0922

0,0922

Закуп 0,0306

0,0306

Закуп 0,4401

0,4401

Закуп 0,0950

0,0950

Закуп 0,2996

0,2996

Закуп 0,1169

0,1169

Закуп 0,0056

0,0056

Закуп 0,1798

0,1798

Закуп 0,0196

0,0196

Закуп 0,2920

0,2920

Закуп 0,5351

0,5351

Закуп 0,3843

0,3843

Закуп 0,1678

0,1678

Закуп 0,1864

0,1864

Закуп 0,0419

0,0419

Закуп 0,0501

0,0501

Закуп 0,1560

0,1560

Закуп 0,4677

804

805

806

807

808

809

798

799

800

801

802

803

816

817

818

819

810

811

812

813

814

815



0,4677

Закуп 0,6378

0,6378

Закуп 0,2160

0,2160

Закуп 0,0915

0,0915

Закуп 0,2501

0,2501

Закуп 0,1321

0,1321

Закуп 0,1301

0,1301

Закуп 0,1944

0,1944

Закуп 0,0201

0,0201

Закуп 0,1301

0,1301

Закуп 0,0967

Закуп 0,0989

0,1956

Закуп 0,0989

Закуп 0,1011

0,2000

Закуп 0,2857

Закуп 0,0229

0,3086

Закуп 0,0700

0,0700

Закуп 0,1412

0,1412

Закуп 0,0429

0,0429

Закуп 0,0203

0,0203

Закуп 0,0167

0,0167

Закуп 1,3416

1,3416

Закуп 0,5872

0,5872

Закуп 1,0708

1,0708

Закуп 0,4545

820

821

828

829

830

831

832

833

822

823

824

825

826

827

840

834

835

836

837

838

839



0,4545

Закуп 0,4918

Закуп 0,6000

1,0918

Закуп 0,3217

0,3217

Закуп 0,0584

0,0584

Закуп 0,0070

0,0070

Закуп 0,0137

0,0137

Закуп 0,4833

0,4833

Закуп 0,3191

0,3191

Закуп 0,3794

0,3794

Закуп 0,5600

0,5600

Закуп 0,5348

0,5348

Закуп 0,9122

0,9122

Закуп 0,1038

0,1038

Закуп 0,0355

0,0355

Закуп 0,0014

0,0014

Закуп 0,0523

0,0523

Закуп 0,0179

Закуп 0,3090

0,3269

Закуп 0,3534

0,3534

Закуп 0,1004

0,1004

Закуп 0,8050

0,8050

Закуп 0,0983

0,0983

Закуп 0,2476

0,2476

841

842

843

844

845

852

853

854

855

856

857

846

847

848

849

850

851

858

859

860

861

862



Закуп 0,1478

0,1478

Закуп 0,0864

0,0864

Закуп 0,1905

0,1905

Закуп 0,3113

0,3113

Закуп 0,0958

0,0958

Закуп 0,4593

0,4593

Закуп 0,0229

0,0229

Закуп 1,0546

1,0546

Закуп 0,5179

0,5179

Закуп 0,2916

0,2916

Закуп 0,1062

0,1062

Закуп 0,2469

0,2469

Закуп 0,2389

0,2389

Закуп 0,1835

0,1835

Закуп 0,1837

0,1837

Закуп 0,0718

0,0718

Закуп 0,3828

0,3828

Закуп 0,0429

0,0429

Закуп 0,2554

0,2554

Закуп 0,0372

0,0372

Закуп 0,0402

0,0402

Закуп 0,3705

0,3705

Закуп 0,9845

864

865

866

867

868

869

863

876

877

878

879

880

881

870

871

872

873

874

875

882

883

884



0,9845

Закуп 0,0943

0,0943

Закуп 0,1874

0,1874

Закуп 0,0080

0,0080

Закуп 0,0504

0,0504

Закуп 0,0157

Закуп 0,0397

0,0554

Закуп 0,0541

0,0541

Закуп 0,0967

0,0967

254,8637

888

889

890

891

892

Укупно:

885

886

887



Збирна 

табела

КО

Укупно пољ. 

земљиште у државној 

својини

Површина заузета 

важећим уговорима 

о закупу

Површина заузета 

важећим уговорима о 

коришћењу без накнаде

Лопаш 8.9154 0.0000 0.0000

Пилатовићи 2.9404 0.0000 0.0000

Прилипац 1.1663 0.0000 0.0000

Бакионица 4.1664 0.0000 0.0000

Велика Јежевица 2.0976 0.0000 0.0000

Висибаба 30.2619 0.0000 0.0000

Врањани 2.0662 0.0000 0.0000

Глумач 16.5141 0.0000 0.0000

Годовик 9.4660 0.0000 0.0000

Горња Добриња 5.3069 0.0000 0.0000

Горобиље 11.6112 0.0000 0.0000

Гугаљ 3.4999 0.0000 0.0000

Доња Добриња 8.7788 0.0000 0.0000

Дражиновићи 9.8512 0.0000 0.0000

Душковци 12.6308 0.0000 0.0000

Засеље 19.7910 0.0000 0.0000

Здравчићи 7.1513 0.0000 0.0000

Јелен До 2.9820 0.0000 0.0000

Каленићи 7.0778 0.0000 0.0000

Лорет 1.3328 0.0000 0.0000

Љутице 20.2461 0.0000 0.0000

Мађер 16.1322 0.0000 0.0000

Мала Јежевица 2.7153 0.0000 0.0000

Милићево Село 10.4218 0.0000 0.0000

Мршељи 8.8786 0.0000 0.0000

Отањ 0.6328 0.0000 0.0000

Папратиште 8.3774 0.0000 0.0000

Пожега 160.7134 0.0000 0.0000

Пријановићи 10.7217 0.0000 0.0000

Радовци 0.2997 0.0000 0.0000

Расна 2.1277 0.0000 0.0000

Речице 0.8429 0.0000 0.0000

Роге 40.5375 0.0000 0.0000

Рупељево 7.3863 0.0000 0.0000

Сврачково 91.4749 0.0000 0.0000

Средња Добриња 4.6330 0.0000 0.0000

Табановићи 1.0235 0.0000 0.0000

Тврдићи 1.2520 0.0000 0.0000

Тометино Поље 993.7306 0.0000 0.0000

Тучково 44.7334 0.0000 0.0000



Узићи 0.6655 0.0000 0.0000

Честобродица 2.6347 0.0000 0.0000

Укупно: 1.597.7890 0.0000 0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Закуп по основу гајења животиња:

Закуп по основу власништва инфраструктуре:

Бесплатно коришћење



Планирано за закуп 

и коришћење

Најмања 

површина јавног 

надметања

Највећа 

површина 

јавног 

надметања

Просечна 

површина 

јавног 

надметања (ха)

Број јавних 

надметања

2.1883 0.0101 0.5974 0.1989 8

0.6184 0.0240 0.4342 0.2061 3

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

1.5690 0.3326 0.8273 0.5230 3

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

29.9984 0.0046 11.8197 2.1427 14

0.0809 0.0359 0.0450 0.0405 2

2.3113 0.0054 0.6372 0.1926 12

1.9002 0.0208 1.1184 0.4751 4

3.7813 0.0957 0.8340 0.4201 8

5.0237 0.0131 0.7001 0.2791 17

0.6203 0.6203 0.6203 0.6203 1

5.6626 0.0300 1.6676 0.4045 13

5.4722 0.0420 0.8764 0.3909 13

1.5014 0.2071 0.5640 0.3754 4

1.8031 0.0381 0.3283 0.1387 12

3.3739 0.0168 0.8180 0.2410 13

0.4943 0.0289 0.2383 0.1236 3

0.0965 0.0155 0.0329 0.0241 4

0.0803 0.0803 0.0803 0.0803 1

13.9510 0.0104 5.2844 0.4650 24

12.5250 0.0408 5.8469 1.7893 7

1.5644 0.0257 0.8626 0.3129 3

1.0074 0.0185 0.6654 0.2519 4

5.7374 0.0719 4.0408 1.4344 4

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0

0.2417 0.2417 0.2417 0.2417 1

105.3569 0.0000 12.1003 0.2014 475

1.0048 0.0268 0.4119 0.1256 7

0.1418 0.1418 0.1418 0.1418 1

0.4972 0.0174 0.3503 0.1243 4

0.3724 0.3724 0.3724 0.3724 1

20.1604 0.0071 1.0000 0.1505 122

0.3814 0.0630 0.1907 0.1271 3

7.0713 0.0056 0.6378 0.1964 36

0.8544 0.0201 0.2857 0.1068 5

0.2112 0.0700 0.1412 0.1056 2

0.0799 0.0167 0.0429 0.0266 3

4.8676 0.3217 1.3416 0.6954 6

12.1106 0.0014 1.0546 0.2472 47



0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 1

0.0967 0.0967 0.0967 0.0967 1

254.8637 892



Величине јавних 

надметања

Ред.број Величина (ха)

1 до 5

2 од 5 до 20

3 од 20 до 100

4 преко 100

Укупно



Број јавних надметања

885

7

0

0

892



КО Потес

Бр. листа 

непокретн

ости

Број кат. 

парцеле

Површин

а
Култура Класа

Бакионица БРШЉЕН 342 168 0.5286 пашњак 6

Бакионица ЗОЉЕВИНА 342 2 0.3646 њива 7

Бакионица ВИНОГРАДИНЕ 1760 263/1 0.3140 воћњак 3

Бакионица ВИНОГРАДИНЕ 1758 263/2 0.4269 њива 6

Бакионица ЗОЉЕВИНА 342 3 0.2023 пашњак 6

Бакионица ВИНОГРАДИНЕ 771 333/3 0.1058 воћњак 3

Бакионица ЛИВАДЕ 322 503/3 0.3477 пашњак 6

Бакионица
СЕКУЛИЦА 

ШАНАЦ
269 627/3 0.0218 пашњак 5

Бакионица ЛИВАДЕ 665 682 0.1165 њива 6

Бакионица ЗУКВАРА 1507 778/6 0.1692 њива 5

Укупно 2.5974

Велика Јежевица БАШЦИНЕ 101 1025/3 0.0212
земљиште под 

зградом-објектом

Велика Јежевица БАШЦИНЕ 101 1025/3 0.2775 воћњак 4

Велика Јежевица ЈЕЗЕРА 124 1238 0.3589

остало природно 

неплодно 

земљиште

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење 

без накнаде

Бакионица



Велика Јежевица БАШЦИНЕ 101 843 0.1766 њива 4

Велика Јежевица БАШЦИНЕ 100 848/1 0.5709 ливада 5

Велика Јежевица БРЕГ 100 967 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Велика Јежевица БРЕГ 100 967 0.0974

остало природно 

неплодно 

земљиште

Велика Јежевица БРЕГ 100 967 0.0588
земљиште под 

зградом-објектом

Велика Јежевица БРЕГ 100 968/1 0.2578

остало природно 

неплодно 

земљиште

Велика Јежевица БРЕГ 100 968/2 0.0430

остало природно 

неплодно 

земљиште

Велика Јежевица БРЕГ 100 969 0.0488

остало природно 

неплодно 

земљиште

Велика Јежевица БРЕГ 100 969 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Велика Јежевица
ВЕЛИКА 

ЈЕЖЕВИЦА
278 981/2 0.0797 пашњак 5

Велика Јежевица
ВЕЛИКА 

ЈЕЖЕВИЦА
278 981/2 0.0120

земљиште под 

зградом-објектом

Велика Јежевица БАШЦИНЕ 100 988/2 0.0402 ливада 5

Укупно 2.0976

Висибаба КРЦЕВИНЕ 126 1163/3 0.0800 ливада 3

Висибаба ГРУЈОВИНА 133 1435 0.0000 пашњак 5

Висибаба ГРУЈОВИНА 133 1435 0.0092
земљиште под 

зградом-објектом

Велика Јежевица



Висибаба ПРУДОВИ 680 180/3 0.0245 њива 3

Висибаба ПРУДОВИ 413 183/3 0.0087
земљиште под 

зградом-објектом

Висибаба ПРУДОВИ 413 183/3 0.0136 њива 3

Висибаба ЈОВИНО БРДО 103 1982 0.1185

остало природно 

неплодно 

земљиште

Висибаба ПУЦАРЕВИНА 838 1995 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Висибаба ПУЦАРЕВИНА 838 1995 0.0000 воћњак 3

Висибаба ПУЦАРЕВИНА 838 1995 0.0000
земљиште уз 

зграду - објекат

Висибаба МОРИШТЕ 363 323/5 0.0090

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 0.2635

Врањани ВРАЊАНИ 342 1139/5 0.0070 ливада 3

Врањани ВРАЊАНИ 220 626/2 0.8465 ливада 4

Врањани ВРАЊАНИ 220 626/3 0.0234 ливада 4

Врањани ВРАЊАНИ 167 651/1 0.4515

остало природно 

неплодно 

земљиште

Врањани ВРАЊАНИ 96 685 0.0252

остало природно 

неплодно 

земљиште

Врањани ВРАЊАНИ 96 714/4 0.0719 њива 5

Врањани ВРАЊАНИ 96 714/6 0.0022 њива 5

Висибаба



Врањани ВРАЊАНИ 115 724 0.2199 пашњак 4

Врањани ВРАЊАНИ 94 774/2 0.1136 пашњак 4

Врањани БЈЕЛИШ 115 901 0.1359 пашњак 4

Врањани ВРАЊАНИ 115 902/4 0.0882 пашњак 4

Укупно 1.9853

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1063 1171/10 0.0080 њива 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
984 1185/25 0.0064 њива 2

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
984 1185/25 0.0000

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
2077 1257/1 0.0087 њива 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
2077 1257/2 0.0083 њива 3

Глумач СМИШАЉ 306 157 1.6017 шума 6

Глумач СМИШАЉ 306 157 0.2900 воћњак 5

Глумач СМИШАЉ 306 157 0.0600 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 159 0.3480 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 163/13 0.0986 воћњак 5

Глумач СМИШАЉ 306 163/9 0.1818 воћњак 5

Врањани



Глумач СМИШАЉ 306 164/2 0.1080 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 165 0.7342 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 168/2 0.0411 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 17/16 0.0211 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 17/19 0.0030 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 17/3 0.3443 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 184 0.0600 пашњак 7

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
990 2112/2 0.1055

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
990 2112/2 0.4236 њива 2

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
832 2445/2 0.0037 њива 2

Глумач СМИШАЉ 306 26 0.0940 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 27 0.4322 њива 7

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1070 2703/3 0.0731

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач БУРШКИ ПОТОК 1070 2714 1.3089

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ЖУЈОВАЦКИ 

ПОТОК
1070 2715 0.2963

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ЖУЈОВАЦКИ 

ПОТОК
1070 2716 1.0081

остало природно 

неплодно 

земљиште



Глумач СМИШАЉ 306 35/2 0.4612 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 36/1 0.6979 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 42/6 0.0165 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 42/7 0.1420 њива 7

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1070 471/1 0.1343

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1070 471/2 0.2326

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
562 478/2 0.0180 пашњак 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 488 0.0621

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1063 520/2 0.1501 њива 2

Глумач СМИШАЉ 306 57/12 0.0463 њива 7

Глумач СМИШАЉ 306 57/13 0.0200 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 57/14 0.0435 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 57/15 0.0976 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 57/2 0.0235 пашњак 7

Глумач СМИШАЉ 306 57/7 0.0602 воћњак 5

Глумач СМИШАЉ 306 57/8 0.2256 пашњак 7



Глумач СМИШАЉ 562 6/2 0.0183 њива 7

Глумач ОВСИШТЕ 979 765 0.3045

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач ОВСИШТЕ 979 765 0.2000 ливада 5

Глумач ОВСИШТЕ 132 766 0.2010 воћњак 4

Глумач ОВСИШТЕ 132 768/1 0.0028
земљиште под 

зградом-објектом

Глумач ОВСИШТЕ 132 768/1 0.1982 воћњак 3

Глумач ОВСИШТЕ 133 768/3 0.0088
земљиште под 

зградом-објектом

Глумач ОВСИШТЕ 133 768/3 0.0150 пашњак 3

Глумач ОВСИШТЕ 133 768/4 0.0248 пашњак 3

Глумач ОВСИШТЕ 133 769/2 0.0111 ливада 5

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.7176 њива 2

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.0120

земљиште под 

зградом-објектом

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.0475

земљиште под 

зградом-објектом

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 843 0.0350

земљиште под 

зградом-објектом

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 852/2 0.0268 њива 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 852/2 0.0032

земљиште под 

зградом-објектом



Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 854 0.9739 њива 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 857/1 0.2273 ливада 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 857/1 0.0340

земљиште под 

зградом-објектом

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
301 857/1 0.0240

земљиште под 

зградом-објектом

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 867 0.4965

остало природно 

неплодно 

земљиште

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1116 868 0.5145 њива 3

Глумач
ГЛУМАЦКО 

ПОЉЕ
1063 968/2 0.0060 њива 3

Укупно 14.2028

Годовик КОНАЦИНА 270 1/1 0.3946

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОНАЦИНА 270 1/2 0.3270

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОРОВ 158 1020 0.7168 пашњак 5

Годовик КОРОВ 158 1022 0.2557 воћњак 4

Годовик КОРОВ 31 1041 0.1791 воћњак 3

Годовик КОНАЦИНА 270 11 0.1567

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОРОВ 253 1243 0.0782 ливада 5

Годовик КОРОВ 116 1254 2.7029 воћњак 3

Глумач



Годовик КОНАЦИНА 270 13 0.1467

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОНАЦИНА 270 2 0.0120

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОНАЦИНА 253 227/2 0.0162 њива 3

Годовик КОНАЦИНА 270 3 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОНАЦИНА 269 36/1 0.0140 њива 3

Годовик КОНАЦИНА 269 36/1 0.0009
земљиште под 

делом зграде

Годовик КОНАЦИНА 269 36/2 0.0021 њива 3

Годовик КОНАЦИНА 270 4 0.0390

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОРОВ 253 438/5 0.0105 ливада 6

Годовик КОРОВ 253 438/5 0.0230

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Годовик КОРОВ 110 465 0.1661 воћњак 5

Годовик КОРОВ 426 467 0.0266 њива 3

Годовик КОНАЦИНА 270 5 0.1316

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОНАЦИНА 253 55/3 0.0012 ливада 2

Годовик КОРОВ 110 573 0.0812 њива 6

Годовик КОРОВ 429 575 0.0633 њива 6



Годовик КОРОВ 110 578 0.0156 њива 6

Годовик КОНАЦИНА 270 6/2 0.0682

остало природно 

неплодно 

земљиште

Годовик КОРОВ 253 652 0.3589 ливада 6

Годовик КОРОВ 158 664 0.2425 пашњак 6

Годовик КОРОВ 158 671 0.5440 пашњак 6

Годовик КОРОВ 110 679 0.1547 воћњак 4

Годовик КОРОВ 45 700 0.0110 воћњак 4

Годовик КОРОВ 45 700 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Годовик КОРОВ 45 700 0.0030
земљиште под 

зградом-објектом

Годовик КОРОВ 45 701/3 0.1216 ливада 6

Годовик КОРОВ 45 701/4 0.1475 воћњак 4

Годовик КОРОВ 110 840 0.1591 њива 5

Годовик КОРОВ 253 861/5 0.0996 воћњак 3

Годовик КОНАЦИНА 270 9/2 0.0347

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 7.5658

Горња Добриња ЛОКВА 11 1611 0.3222 њива 7

Годовик



Горња Добриња ЛОКВА 529 1612 0.0040
земљиште под 

зградом-објектом

Горња Добриња ЛОКВА 529 1612 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Горња Добриња ЛОКВА 529 1612 0.4625 воћњак 4

Горња Добриња ЛОКВА 11 1613/1 0.0779 њива 7

Горња Добриња ЛОКВА 11 1613/2 0.1560 пашњак 6

Горња Добриња ГУГАЉ 216 1743/1 0.1295 ливада 7

Горња Добриња
МАЛОПАРСКО 

БРДО
466 1943/5 0.0100 њива 8

Горња Добриња
ДОСТАНИЦА 

БРДО
216 585/6 0.0957 њива 4

Горња Добриња
ДОСТАНИЦА 

БРДО
216 585/6 0.0243 клизиште

Горња Добриња СТРАЖАРА 321 922/3 0.0922 ливада 4

Горња Добриња СТРАЖАРА 279 947 0.0553 пашњак 5

Горња Добриња СТРАЖАРА 216 948 0.0100

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Горња Добриња СТРАЖАРА 216 948 0.0260 њива 4

Горња Добриња СТРАЖАРА 216 948 0.0100
земљиште под 

зградом-објектом

Укупно 1.5256

Горобиље СЛАТИНА 3527 1102/3 0.0004

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горња Добриња



Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 1175/2 0.0100 њива 2

Горобиље ВРАЊЕВИНА 1297 1195/3 0.0100 њива 2

Горобиље СЛАТИНА 40 1907/4 0.0750 ливада 5

Горобиље СЛАТИНА 40 1934/2 0.0237 пашњак 4

Горобиље СЛАТИНА 1375 1939/2 0.0108 ливада 5

Горобиље СЛАТИНА 40 1940/2 0.0081 ливада 5

Горобиље СЛАТИНА 40 1944 0.1516 пашњак 4

Горобиље СЛАТИНА 40 1944 0.0054
земљиште под 

зградом-објектом

Горобиље СЛАТИНА 40 1946/2 0.5359 њива 5

Горобиље КОРОВИ 1236 2189 0.0138 њива 2

Горобиље КОРОВИ 1373 2195/1 0.0503

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље КОРОВИ 1373 2195/2 0.0049

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље КОРОВИ 1236 2196/1 0.2104

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље КОРОВИ 834 2196/2 0.0451

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље КОРОВИ 1236 2196/3 0.0049

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље КОРОВИ 1236 2196/4 0.0328

остало природно 

неплодно 

земљиште



Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2209 0.0031
земљиште под 

зградом-објектом

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2209 0.1557 пашњак 4

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2209 0.0073
земљиште под 

зградом-објектом

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2216/1 2.8410

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2216/2 0.0625 њива 4

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2218/2 0.0114

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2219/1 0.1172

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 834 2219/2 0.0501

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2219/3 0.0037

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ДРАГАНОВАЦ 1236 2219/4 0.0138

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље КОРОВИ 958 2224/4 0.0335 ливада 2

Горобиље КОРОВИ 958 2224/5 0.0113 ливада 2

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 2529/9 0.0018 ливада 4

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 2669/2 0.0100 ливада 4

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2692 0.1461 пашњак 5

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2695 0.1500 ливада 5



Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2695 0.1835 воћњак 4

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2696 0.2953 пашњак 5

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2700/1 0.1209 ливада 5

Горобиље СВИЛАИЦИ 64 2700/2 0.0343 њива 5

Горобиље СУВО ПОЉЕ 3494 278/3 0.0065 њива 2

Горобиље СУВО ПОЉЕ 3494 279/2 0.0035 ливада 2

Горобиље СВИЛАИЦИ 3494 3005/3 0.0100 ливада 3

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 3010/2 0.0100 ливада 4

Горобиље СВИЛАИЦИ 3494 3219/4 0.0100 њива 3

Горобиље
СВИЛАИЦКО 

ПОЉЕ
3494 3222/3 0.0022 њива 3

Горобиље ПОЦЕЦА 114 3357 0.2045 њива 5

Горобиље ПОЦЕЦА 114 3358 0.2686 њива 5

Горобиље ПОЦЕЦА 1375 3360 0.0082
земљиште под 

зградом-објектом

Горобиље ПОЦЕЦА 1375 3360 0.0860 пашњак 5

Горобиље ВИДАЦЕВАЦ 834 342/2 0.0030

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3454/3 0.0269

остало природно 

неплодно 

земљиште



Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3455/2 0.2149 пашњак 6

Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3457/2 0.0856

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље
ГАВРИЛОВИЦА 

БРДО
1236 3457/3 0.0547 ливада 5

Горобиље СЛАТИНА 1373 3602 0.0535

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ВИДАЦЕВАЦ 834 399 0.0060

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље ВИДАЦЕВАЦ 834 403/1 0.0658

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље МОРАВАЦ 1373 450 0.0120

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље СУВО ПОЉЕ 3494 856/7 0.0100 њива 2

Укупно 6.5875

Гугаљ
КРАТОВСКА 

КОСА
92 1045 0.0215 пашњак 6

Гугаљ
КРАТОВСКА 

КОСА
340 1490/2 0.0100 њива 4

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 454 1885/14 0.0029 њива 3

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 454 1885/14 0.0041

остало природно 

неплодно 

земљиште

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 455 1885/23 0.0200 њива 4

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 455 1885/23 0.0400 ливада 3

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 292 1885/41 1.2520

остало природно 

неплодно 

земљиште

Горобиље



Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 292 1885/42 0.4040

остало природно 

неплодно 

земљиште

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 292 1885/44 0.0566

остало природно 

неплодно 

земљиште

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 340 1885/45 0.0065 ливада 4

Гугаљ КРШ 169 2 0.6814 пашњак 8

Гугаљ
КРАТОВСКА 

КОСА
92 328 0.0402 пашњак 6

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 92 406 0.2001 пашњак 7

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 292 526/1 0.0404 воћњак 5

Гугаљ РТ 92 671/1 0.0479

остало природно 

неплодно 

земљиште

Гугаљ НИКОЛИЦА КОСА 241 693/2 0.0520

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 2.8796

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1016 0.0280 пашњак 6

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1074 0.4136 ливада 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1075 0.1299 ливада 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1078/1 0.3834 ливада 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1078/2 0.1480 пашњак 4

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 459 1091 0.0223 пашњак 4

Гугаљ



Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.0184
земљиште под 

зградом-објектом

Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.2117 ливада 5

Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.0202

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Доња Добриња ГРОТ 588 1097/2 0.0217
земљиште под 

зградом-објектом

Доња Добриња ГРОТ 459 1097/3 0.1807 ливада 5

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1127 0.2656 ливада 6

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1128/2 0.1451 ливада 5

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1132 0.0779 ливада 5

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 459 1138 0.4222 воћњак 5

Доња Добриња СМИШАЉ 128 1621 0.0280 пашњак 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/2 0.1263 пашњак 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/3 0.0815 пашњак 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/4 0.0326 пашњак 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 1874/5 0.0345 пашњак 5

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 2066 0.0702 пашњак 4

Доња Добриња ПОЉЕ 543 2325/2 0.0271 њива 5



Доња Добриња ПОЉЕ 543 2325/2 0.0153

остало природно 

неплодно 

земљиште

Доња Добриња ПОЉЕ 598 800/2 0.0000

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Доња Добриња ПОЉЕ 598 800/2 0.0023 пашњак 2

Доња Добриња ПОЉЕ 128 802/1 0.0217 пашњак 2

Доња Добриња ПОЉЕ 128 802/2 0.0247 пашњак 2

Доња Добриња ПОЉЕ 128 802/2 0.0018

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 1 817 0.0771

остало природно 

неплодно 

земљиште

Доња Добриња ОРЛОВАЦ 1 817 0.0403

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Доња Добриња ГОЛЕШЕВИЦА 128 940 0.0441 пашњак 6

Укупно 3.1162

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1073/1 0.2000 шума 6

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1073/1 0.1419 пашњак 7

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1091/3 0.0788 пашњак 7

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1101/3 0.1219 њива 7

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1101/5 0.0106 воћњак 5

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/12 0.1721 воћњак 5

Доња Добриња



Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/14 0.0032 воћњак 5

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/18 0.0583 пашњак 7

Дражиновићи ПОДГОРА 284 1107/21 0.6095 пашњак 7

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/5 0.0160 воћњак 5

Дражиновићи ПОДГОРА 117 1107/7 0.0280 воћњак 6

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1187 0.0591 ливада 5

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1196/2 0.0775 ливада 5

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1219 0.1205 њива 6

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 1220 0.4531 ливада 6

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 2 339 1232 0.2929 ливада 6

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 236/2 0.0110 њива 4

Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 240 0.3395 ливада 5

Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 241 0.1067 ливада 5

Дражиновићи БРЕÐАЦИ 136 242 0.2411 њива 4

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 278 0.0657 ливада 4

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 278 0.0429 ливада 5



Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 285 0.0493 ливада 5

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 2 136 294/2 0.1109 ливада 4

Дражиновићи ШЕБАЗОВАЦ 1 136 312 0.5647 њива 5

Дражиновићи
МУСТАФИНО 

БРДО
78 358 0.4038 воћњак 5

Укупно 4.3790

Душковци
ВАРАГИЦА 

ПОЉЕ
165 101 0.1928 пашњак 6

Душковци ЗУБОВАЦ 165 108 1.0398 пашњак 6

Душковци ЗУБОВАЦ 165 111 1.5715 пашњак 6

Душковци ЗУБОВАЦ 111 144 0.0075
земљиште под 

зградом-објектом

Душковци ЗУБОВАЦ 111 144 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Душковци ЗУБОВАЦ 111 144 0.2657 пашњак 5

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 174 0.3273 пашњак 7

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 202/1 0.5000 шума 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 202/1 0.2395 пашњак 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 203 0.5788 пашњак 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 213 0.8043 њива 8

Дражиновићи



Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
165 214 0.6588 воћњак 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.6853 шума 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.0120 воћњак 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.5766 шума 6

Душковци
ВЕЛИКА 

ЗАЈЦИЦА
207 358/2 0.0101 воћњак 6

Душковци ИВЕ 465 595 1.0000 пашњак 7

Душковци ИВЕ 465 595 1.6076 шума 6

Душковци ИВЕ 165 610 0.1003 пашњак 7

Душковци
ВАРАГИЦА 

ПОЉЕ
165 99/1 0.8746 пашњак 6

Душковци
ВАРАГИЦА 

ПОЉЕ
165 99/2 0.0269 пашњак 6

Укупно 11.1294

Засеље ОСОЈЕ 189 1090 0.3750 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1091 0.1404 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1092 0.0882 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1093/17 0.2730 воћњак 5

Засеље ОСОЈЕ 189 1093/19 0.0268 пашњак 7

Душковци



Засеље ОСОЈЕ 189 1093/20 0.0877 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1094/5 0.1738 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1100/1 0.4070 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/10 0.0244 воћњак 5

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/12 0.3401 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/2 0.1477 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/7 0.1300 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1149/8 0.3051 воћњак 5

Засеље ОСОЈЕ 189 1150 0.0280 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1151 0.1173 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1153 0.0560 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/2 0.2648 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/21 0.1240 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/22 0.0670 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/24 0.0177 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1251/6 0.0502 воћњак 6



Засеље ОСОЈЕ 189 1252 0.0805 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1253/3 0.0751 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1253/9 0.0378

остало природно 

неплодно 

земљиште

Засеље ОСОЈЕ 189 1255 0.1276 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1256 0.1501 пашњак 7

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 128 0.0800 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1581 0.3148 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1582 0.3775 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1583/2 0.2150 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1584 0.0917 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1585 0.1036 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1586 0.2533 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1587 0.1225 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/23 0.2275 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/26 0.3025 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/31 0.1000 пашњак 7



Засеље ОСОЈЕ 189 1588/32 0.0238 њива 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/35 0.0975 њива 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/36 0.1825 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/5 0.1325 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/6 0.0176 ливада 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1588/7 0.1875 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1589 0.0678 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/1 0.6249 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/2 0.1650 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/3 0.2375 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1590/4 0.3925 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 1593/1 0.0536

остало природно 

неплодно 

земљиште

Засеље ОСОЈЕ 189 1593/2 0.0156 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 1602 0.1795

остало природно 

неплодно 

земљиште

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 283 1758 0.0480 пашњак 6

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 283 1760 0.4481

остало природно 

неплодно 

земљиште



Засеље ДОЊЕ СЕЛО 232 1765/1 0.0314
земљиште под 

зградом-објектом

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 232 1765/1 0.3969 пашњак 7

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 232 1765/2 0.0060 пашњак 7

Засеље ПОЉЕ 232 1786 0.0245 пашњак 8

Засеље ПОЉЕ 281 1804 0.0011 њива 5

Засеље ПОЉЕ 189 1901 0.0618 пашњак 6

Засеље ПОЉЕ 189 1902 0.0355 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 190 2129 0.1198 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 190 2134/1 0.5000 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 190 2134/3 0.3480 пашњак 8

Засеље ОСОЈЕ 147 2137 0.5480 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 190 2138/2 0.0796 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 147 2139 0.3890 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 147 2141 0.0294 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 2187 0.4320 пашњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 2190 0.5440 пашњак 7



Засеље ОСОЈЕ 147 2195 0.1910 пашњак 7

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2357 0.1797 пашњак 6

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2359 0.1322 пашњак 7

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2361 0.1198 пашњак 6

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2366 0.1567 пашњак 7

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2369 0.2755 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 2408/13 0.0920 воћњак 6

Засеље ОСОЈЕ 189 2408/9 0.1781 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 2410/2 0.1740 пашњак 7

Засеље БРДО 147 2516/1 0.3577 воћњак 6

Засеље БРДО 147 2516/2 0.2740 воћњак 6

Засеље БРДО 147 2517/2 0.2094 воћњак 6

Засеље БРДО 189 2520 0.2746 пашњак 6

Засеље БРДО 189 2524 0.0917 пашњак 7

Засеље ДУБОКО 189 2534 0.1783 пашњак 7

Засеље ДУБОКО 189 2536 0.5394 пашњак 7



Засеље ДУБОКО 189 2537 0.1463 пашњак 7

Засеље
БОГДАНОВИЦА 

БРДО
189 2551/3 0.1473 њива 8

Засеље
БОГДАНОВИЦА 

БРДО
189 2552 0.0302 њива 8

Засеље
БОГДАНОВИЦА 

БРДО
189 2553 0.5065 пашњак 7

Засеље ОСОЈЕ 189 2579 0.0837 њива 8

Засеље ДОЊЕ СЕЛО 189 2630 0.0400 пашњак 7

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 473 0.0206 пашњак 7

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 574 0.0842 пашњак 7

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 649 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 649 0.0030
земљиште под 

зградом-објектом

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 649 0.0274 воћњак 5

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 678 0.0641 пашњак 7

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 679/2 0.0390 воћњак 5

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 679/2 0.0104

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 122 679/3 0.0506 воћњак 5

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 147 700 0.1444 пашњак 6



Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 189 776/2 0.2722 њива 8

Засеље ГОРЊЕ СЕЛО 189 776/6 0.0743 њива 8

Засеље ОСОЈЕ 189 779 0.0450 њива 7

Засеље ОСОЈЕ 189 780 0.4000 њива 7

Укупно 17.9879

Здравчићи КОД КУЦЕ 215 1006/6 0.0500 ливада 5

Здравчићи СУВО ПОЉЕ 215 1076/1 0.0939

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Здравчићи СУВО ПОЉЕ 215 1076/1 0.1200 њива 2

Здравчићи ЈОСАНИЦА 900 153/2 0.0145 ливада 6

Здравчићи ЈАСАНИЦА 900 174/2 0.0119 њива 5

Здравчићи
ЗАЈЕД.СА 

ВРЦАЊЕ
131 2090/3 0.0065

остало природно 

неплодно 

земљиште

Здравчићи
ЗАЈЕД.СА 

ВРЦАЊЕ
131 2090/5 0.0070

остало природно 

неплодно 

земљиште

Здравчићи
БРЕЗОВА 

ГЛАВИЦА
1 217 1.8448 пашњак 6

Здравчићи
БРЕЗОВА 

ГЛАВИЦА
1 434 0.0682 пашњак 6

Здравчићи КОД КУЦЕ 900 468/2 0.0217 пашњак 5

Здравчићи БАРЕ 339 702/4 0.1110 ливада 3

Засеље



Здравчићи КРЕМЕЊАЦА 637 710/5 0.0387
земљиште под 

зградом-објектом

Здравчићи КРЕМЕЊАЦА 637 710/5 0.1013 пашњак 6

Здравчићи КРЕМЕЊАЦЕ 560 712/2 0.0320 ливада 2

Здравчићи КОД БУНАРА 131 723/3 0.1025

остало природно 

неплодно 

земљиште

Здравчићи ПОД ПУТЕМ 215 726/10 0.0650 њива 3

Здравчићи ПОД ПУТЕМ 560 726/14 0.8163 пашњак 6

Здравчићи ПОД ПУТЕМ 131 726/17 0.0247

остало природно 

неплодно 

земљиште

Здравчићи ЦРВКОВИНА 215 787 0.1965 ливада 6

Здравчићи ЛУКЕ 215 94/13 0.0509 њива 6

Укупно 3.7774

Јелен До АЈДАРЕВИНА 17 101 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Јелен До АЈДАРЕВИНА 17 101 0.0635 њива 6

Јелен До АЈДАРЕВИНА 17 101 0.0301
земљиште под 

зградом-објектом

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 169 0.0501 пашњак 8

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 18 0.0984 њива 7

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 187 0.3285 пашњак 8

Здравчићи



Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 189 0.2035 пашњак 8

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 248 0.0394 воћњак 4

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 248 0.0010
земљиште под 

зградом-објектом

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 249 0.0804 воћњак 4

Јелен До АЈДАРЕВИНА 24 250 0.0406 њива 6

Јелен До АЈДАРОВИНА 145 296/1 0.0576 ливада 3

Јелен До АЈДАРЕВИНА 106 303 0.0049
земљиште под 

зградом-објектом

Јелен До АЈДАРЕВИНА 106 303 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Јелен До АЈДАРЕВИНА 106 303 0.0087 ливада 4

Јелен До АЈДАРЕВИНА 119 309 0.0135 пашњак 5

Јелен До АЈДАРОВИНА 146 333/5 0.0111 ливада 4

Јелен До АЈДАРОВИНА 146 333/5 0.0090

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Јелен До АЈДУКОВАЦ 128 334/2 0.0046 ливада 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 148 335/1 0.1637 река

Јелен До АЈДУКОВАЦ 148 335/1 0.0160 њива 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 337/1 0.1686 ливада 4



Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 338 0.0691 ливада 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 342/1 0.1408 ливада 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 342/2 0.0129 ливада 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 148 345/1 0.0674 ливада 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 140 357 0.0666 њива 3

Јелен До АЈДУКОВАЦ 140 357 0.1533

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Јелен До АЈДУКОВАЦ 104 569/2 0.0204 ливада 4

Јелен До АЈДУКОВАЦ 24 573 0.0238 њива 3

Јелен До АЈДУКОВАЦ 1 595/2 0.0900 њива 4

Јелен До АЈДАРОВИНА 1 84 0.0181
земљиште под 

зградом-објектом

Јелен До АЈДАРОВИНА 1 84 0.0722 њива 6

Јелен До АЈДАРОВИНА 1 84 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Јелен До АЈДАРОВИНА 71 96/2 0.2099 пашњак 6

Укупно 2.4877

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 113 0.2105 пашњак 7

Каленићи ВИНОГРАДИНА 202 1284 0.0783 њива 5

Јелен До



Каленићи БАРАЈЕВАЦ 202 139/2 0.0295 њива 6

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1469/2 0.1495

остало природно 

неплодно 

земљиште

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 202 147/2 0.0331 њива 5

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1470/1 0.6998

остало природно 

неплодно 

земљиште

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1471/1 0.5907

остало природно 

неплодно 

земљиште

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
202 1483/1 0.0328 пашњак 3

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
202 1483/2 0.0109 пашњак 3

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
426 1543/2 0.2851

остало природно 

неплодно 

земљиште

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
202 1564/3 0.3932 пашњак 7

Каленићи ПОЉЕ 202 1565/3 0.0027 ливада 6

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 2 3.3990 пашњак 7

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 3 0.1727 пашњак 7

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 160 330/3 0.0929 ливада 6

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 160 350 0.0225 ливада 6

Каленићи ПОЉЕ 160 432/6 0.0298 њива 4

Каленићи БАРАЈЕВАЦ 149 443/1 0.1838 ливада 5



Каленићи БАРАЈЕВАЦ 149 444/1 0.0986 њива 6

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
160 458/6 0.0269

земљиште под 

зградом-објектом

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
160 458/6 0.0500

земљиште уз 

зграду - објекат

Каленићи
ШТУЛОВИЦА 

БРДО
160 458/6 0.0036 њива 5

Каленићи ВИНОГРАДИНА 160 686 0.3367 пашњак 7

Каленићи СОКОЛОВИНА 160 892 0.0487 пашњак 6

Укупно 6.9813

Лопаш БАТОЦА 178 1041/1 0.1771 воћњак 3

Лопаш БАТОЦА 178 1041/2 0.0790 воћњак 3

Лопаш БАТОЦА 178 1042 0.1088 воћњак 3

Лопаш БАТОЦА 178 1043 0.2448 воћњак 3

Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 0.0212 ливада 5

Лопаш БАДАЊ 178 1115/1 0.0012

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 0.0123 њива 4

Лопаш БАДАЊ 178 1115/2 0.0007

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАДАЊ 178 1116/1 0.3731 воћњак 3

Каленићи



Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 0.0098 воћњак 3

Лопаш БАДАЊ 178 1116/2 0.0003

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАДАЊ 178 1116/4 0.1132 воћњак 3

Лопаш МУЊСКО БРДО 125 1240/2 0.0659

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАРИЊЕ 125 1277 0.0640

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш АНÐЕЛОВИНА 125 2055/2 0.4410

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАРЕТИНА 125 2072/1 0.5195

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАРЕТИНА 125 2072/1 0.2498
земљиште под 

зградом-објектом

Лопаш
БАНОВИЦА 

ГРОБЉЕ
125 2079 0.6534

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш МУЊСКО БРДО 125 2080 2.0440

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш КОНИК 125 2081 0.6377

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАРАЈЕВАЦ 645 85 0.0004
земљиште под 

зградом-објектом

Лопаш БАРАЈЕВАЦ 645 85 0.0261 воћњак 4

Лопаш БАРАЈЕВАЦ 645 85 0.0035
земљиште уз 

зграду - објекат

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
689 868/7 0.0076

земљиште под 

зградом-објектом

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
689 868/7 0.0446

остало природно 

неплодно 

земљиште



Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
689 868/7 0.0107

земљиште под 

зградом-објектом

Лопаш
КОСА 

МИРЦЕТИЦА
689 868/7 0.0022

земљиште под 

зградом-објектом

Лопаш БАТОЦА 124 873 0.5007 њива 3

Лопаш БАТОЦА 124 873 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Лопаш БАТОЦА 181 875 0.2797

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лопаш БАТОЦА 181 875 0.0300
земљиште под 

зградом-објектом

Укупно 6.7271

Лорет БРЕЗАК 169 1072/3 0.0762 воћњак 4

Лорет БРЕЗАК 169 1072/4 0.1988 воћњак 4

Лорет ПАВЛОВИНА 211 312 0.2713 њива 7

Лорет ПАВЛОВИНА 211 339 0.6561 њива 7

Лорет ЛОРЕТСКО БРДО 211 407 0.0300 пашњак 7

Лорет
ОКРУГЛА 

ТАКИША
315 812/3 0.0021

остало природно 

неплодно 

земљиште

Лорет БРЕЗАК 98 918 0.0180 пашњак 6

Укупно 1.2525

Љутице БЕГЛУК 151 229 0.0160 ливада 8

Љутице БЕГЛУК 151 230 0.1610 ливада 8

Лопаш

Лорет



Љутице БЕГЛУК 151 232/2 0.0766 ливада 7

Љутице БРЕЗАЦИ 350 236/11 0.0064 пашњак 6

Љутице БЕГЛУК 151 245 2.3760 пашњак 7

Љутице БЕГЛУК 151 260/2 0.0424 ливада 7

Љутице БЕГЛУК 151 260/2 0.0165

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице БЕГЛУК 151 267 0.0930 ливада 8

Љутице БЕГЛУК 151 268/1 0.0030

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице БЕГЛУК 151 268/1 0.0248 ливада 8

Љутице БЕГЛУК 151 269/1 0.0229 ливада 7

Љутице БЕГЛУК 151 269/1 0.0012

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице БЕГЛУК 151 272 0.0098 ливада 7

Љутице БЕГЛУК 151 272 0.0006

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице БЕГЛУК 151 284/16 0.0476 ливада 7

Љутице БЕГЛУК 151 284/20 0.0271 пашњак 8

Љутице БЕГЛУК 151 284/20 0.0300

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице КАМЕНИЦА 417 295/3 0.0036
земљиште под 

зградом-објектом



Љутице КАМЕНИЦА 417 295/3 0.0189 пашњак 8

Љутице ПОГЛЕД 151 303/6 0.0559 ливада 7

Љутице КОД КОЛИБЕ 151 342/5 0.0392 њива 7

Љутице БЕЛОБОР 151 353/1 0.1089 ливада 7

Љутице БЕЛОБОР 151 353/1 0.0827

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице БЕГЛУК 151 353/2 0.0272 ливада 7

Љутице БЕЛОБОР 151 354 0.3413 ливада 7

Љутице БЕЛОБОР 541 356/1 0.6615

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Љутице БЕЛОБОР 541 356/1 0.3190 ливада 7

Љутице БЕЛОБОР 151 504 1.1288 ливада 7

Љутице БРЕЗИЈЕ 151 559 0.4449 пашњак 6

Љутице БРЕЗЈЕ 151 680 0.1083 пашњак 6

Укупно 6.2951

Мађер ЉУТИЦЕ 91 188/8 0.3820 воћњак 4

Мађер ЉУТИЦЕ 91 447 0.0961 пашњак 4

Мађер ЉУТИЦЕ 91 449 0.1925 воћњак 4

Љутице



Мађер ЉУТИЦЕ 196 489/2 2.3383 њива 6

Мађер ЉУТИЦЕ 196 491/1 0.4672 пашњак 5

Мађер ЉУТИЦЕ 91 493/2 0.0509 ливада 5

Мађер ЉУТИЦЕ 196 494/1 0.0802 воћњак 4

Укупно 3.6072

Мала Јежевица КРЕМЕН 159 1050/3 0.0623 њива 5

Мала Јежевица ГОЛО БРДО 135 374/3 0.3994 ливада 6

Мала Јежевица ГОЛО БРДО 97 411 0.0600 пашњак 5

Мала Јежевица
СТОЈКОВИЦА 

БРДО
135 883 0.2462 ливада 5

Мала Јежевица
СТОЈКОВИЦА 

БРДО
135 883 0.3830 ливада 6

Укупно 1.1509

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1094 0.7522 воћњак 3

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1096 1.5314 воћњак 3

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1105 1.0822 воћњак 3

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 1135 0.9330 пашњак 5

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1226 0.0604 пашњак 5

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1233/2 0.0317 воћњак 3

Мађер

Мала Јежевица



Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1233/3 0.0869 воћњак 3

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1234 0.2352 воћњак 3

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1235 0.0007

земљиште под 

зградом-објектом

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
86 1235 0.0175 воћњак 3

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
398 1249/5 0.1265

остало природно 

неплодно 

земљиште

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
155 1253/1 0.4081 њива 6

Милићево Село СПАСОЈЕВИНА 682 1605/1 0.0688 пашњак 6

Милићево Село СПАСОЈЕВИНА 239 2015 0.4209 пашњак 6

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 412/2 0.0928 ливада 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 425/2 0.1688 ливада 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 446/1 0.3046 ливада 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 454/3 0.0290 ливада 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 455/3 0.0223 њива 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 467/2 0.5759 њива 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 468 0.8640 њива 4

Милићево Село ТАМНАВЕ 239 469 0.7574 њива 4



Милићево Село ТАМНАВЕ 726 674/3 0.0289 њива 2

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
239 853/2 0.7238 пашњак 4

Милићево Село
СТАНОЈЕВИЦА 

БРДО
682 942/2 0.0914 воћњак 4

Укупно 9.4144

Мршељи ЗЕЛЕНИ БРЕГ 103 1108/1 0.0888 воћњак 6

Мршељи ЗЕЛЕНИ БРЕГ 103 1108/2 0.5934 пашњак 7

Мршељи ЗЕЛЕНИ БРЕГ 103 1108/5 0.1413 ливада 7

Мршељи РИДОВИ 163 328/5 0.0006

остало природно 

неплодно 

земљиште

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/10 0.3365 пашњак 7

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/18 0.5428 пашњак 7

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/19 0.1322 њива 8

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/21 0.0210 воћњак 6

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 516/22 0.0058 воћњак 6

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/10 0.1120 њива 8

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/11 0.0400 воћњак 6

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/12 0.0120 воћњак 6

Милићево Село



Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/13 0.8820 пашњак 7

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/9 0.0021
земљиште под 

зградом-објектом

Мршељи ЗАЈЦИЦА 103 564/9 0.1939 воћњак 6

Мршељи РИДОВИ 59 663/2 0.0243 воћњак 6

Мршељи РИДОВИ 59 663/2 0.0125
земљиште под 

зградом-објектом

Укупно 3.1412

Отањ ПОБРÐЕ 99 160/2 0.0494 воћњак 4

Отањ МИЉАКОВИНА 101 552/1 0.3232

остало природно 

неплодно 

земљиште

Отањ МИЉАКОВИНА 101 552/2 0.0168 њива 4

Отањ РАВАН 101 603 0.0450

остало природно 

неплодно 

земљиште

Отањ МИЉАКОВИНА 131 794/11 0.0050 њива 7

Отањ МИЉАКОВИНА 131 794/2 0.0090 пашњак 7

Отањ МИЉАКОВИНА 99 846/2 0.0642 њива 7

Отањ МИЉАКОВИНА 99 846/3 0.0050 њива 7

Отањ МИЉАКОВИНА 99 848/2 0.0033 њива 7

Отањ МИЉАКОВИНА 99 850/10 0.0220 пашњак 6

Мршељи



Отањ МИЉАКОВИНА 99 850/11 0.0816 пашњак 6

Отањ МИЉАКОВИНА 99 850/9 0.0083 пашњак 6

Укупно 0.6328

Папратиште ОРАОВИЦА 212 124 0.1737 пашњак 8

Папратиште ГВОЗДАЦ 117 1431 0.0508

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Папратиште ГВОЗДАЦ 117 1431 0.0020 пашњак 6

Папратиште КОД КУЦЕ 85 437 0.1381 пашњак 7

Папратиште КОД КУЦЕ 85 438 0.4445 пашњак 7

Папратиште КОД КУЦЕ 85 443 0.6423 њива 7

Папратиште ВОТЊАК 189 471/2 0.3692 ливада 6

Папратиште У БРДУ 117 6/2 0.0872 пашњак 6

Папратиште У РЈЕЦИ 364 872 0.0220 ливада 7

Папратиште У РЕЦИ 364 872 0.0047

остало природно 

неплодно 

земљиште

Папратиште РИДОВИ 212 95 6.1010 пашњак 8

Папратиште РИДОВИ 212 96 0.1002 пашњак 8

Укупно 8.1357

Пилатовићи ГОРЊЕ ПОЉЕ 557 1009/3 0.0161 ливада 3

Отањ

Папратиште



Пилатовићи ГОРЊЕ ПОЉЕ 239 1325/2 0.2192 пашњак 4

Пилатовићи ГОРЊЕ ПОЉЕ 239 1325/2 0.0108
земљиште под 

зградом-објектом

Пилатовићи СУВО ПОЉЕ 776 1524 0.1960 њива 3

Пилатовићи ДОЊЕ ПОЉЕ 776 162 0.0285 пашњак 1

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/12 0.2000 њива 7

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/2 0.8400 воћњак 5

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/5 0.4000 пашњак 6

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
240 391/6 0.3620 воћњак 5

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
776 825/1 0.0120 њива 4

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
154 848/2 0.0270 њива 6

Пилатовићи
ПИЛАТОВАЦКО 

БРДО
154 848/3 0.0104 њива 6

Укупно 2.3220

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0091
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0008
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0104 воћњак 1

Пилатовићи



Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0064
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 94 1/1 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ПЛАЦ 2017 100/1 0.0030
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПЛАЦ 2017 100/1 0.0805 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 842 100/9 0.0009 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 842 101/1 0.0330 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 842 101/1 0.0120
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПЛАЦ 842 101/2 0.0087 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 842 101/3 0.0234 пашњак 4

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1329 1011/1 0.0130
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1329 1011/1 0.0273 њива 5

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/1 0.1013 пашњак 4

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/1 0.0030
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/1 0.0029
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/2 0.0062 пашњак 4



Пожега ОКУЦНИЦА 242 102/2 0.0010
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 784 117/1 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 784 117/1 0.0074
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 784 117/1 0.0495 њива 1

Пожега ВАРОШ 782 117/3 0.0247 њива 1

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4265 1248/11 0.0189 ливада 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4265 1248/8 0.0275 ливада 5

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3604 1249/14 0.0310 ливада 5

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4039 1249/16 0.0091
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4039 1249/16 0.0203 ливада 5

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4024 1249/2 0.0015
земљиште под 

делом зграде

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4024 1249/2 0.0420 ливада 5

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 4126 1249/3 0.0313 ливада 5

Пожега ПАНАЗУРИСТЕ 3636 1249/8 0.0390 њива 3

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3798 1249/9 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3798 1249/9 0.0370 ливада 5



Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3903 1250/2 0.0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3903 1250/2 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3903 1250/2 0.0150 ливада 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4170 1250/3 0.0122 пашњак 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4039 1250/4 0.0148 пашњак 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 859 1250/5 0.0141 пашњак 5

Пожега ПАНАÐУРИСТЕ 3604 1250/6 0.0132 пашњак 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4171 1250/7 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4171 1250/7 0.0121 пашњак 5

Пожега ПАНУÐИРИСТЕ 3928 1250/8 0.0013 пашњак 5

Пожега ПАНУÐИРИСТЕ 3928 1250/8 0.0079
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3927 1250/9 0.0056 пашњак 5

Пожега МАРТИЦЕВИЦА 4024 1252/2 0.0335 ливада 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3917 1311/1 0.0039
земљиште под 

делом зграде

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3917 1311/1 0.0539 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0077
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0499
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0041
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3629 1315 0.0325 њива 4

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3745 1329/1 0.0300 њива 3

Пожега МАТИЦЕВИНА 3744 1329/2 0.0349 њива 3

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3766 1345/15 0.0039 њива 2

Пожега КОД КУЦЕ 4303 1346 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 4303 1346 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 4303 1346 0.0268 воћњак 2

Пожега КОД КУЦЕ 4303 1346 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 4303 1346 0.0084
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 2 1347/11 0.0068 ливада 3

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1349 0.0031
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1349 0.0665 њива 1

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1350 0.0037
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3768 1350 0.0204 њива 1



Пожега КОД КУЦЕ 3768 1350 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3845 1356/4 0.0023 ливада 3

Пожега МАРТИЦЕВИНА 234 1357/1 0.1845 њива 3

Пожега БАКИОНИЦКА 3845 1357/2 0.0018
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАКИОНИЦКА 3845 1357/2 0.0076 њива 3

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1358/9 0.0152
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1358/9 0.0162 пашњак 5

Пожега КОД КУЦЕ 3627 1362/4 0.0192
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3627 1362/4 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 3627 1362/4 0.6599 воћњак 2

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/1 0.0153 њива 2

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/1 0.0057
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/1 0.0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 362 1366/5 0.0447 воћњак 2

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0011
земљиште под 

делом зграде

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат



Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0024
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3574 1368 0.0344 воћњак 2

Пожега КОДК КУЦЕ 3574 1369/1 0.0033 воћњак 2

Пожега КОДК КУЦЕ 3574 1369/1 0.0009
земљиште под 

делом зграде

Пожега КАТАРЦЕВИНА 3627 1370/1 0.4920 ливада 5

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/2 0.0234 њива 5

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/2 0.0071
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/2 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/3 0.0161 њива 5

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4277 1370/3 0.0671 пашњак 4

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0057
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0286 воћњак 2

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0039
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КАТАРЦЕВИНА 2029 1370/4 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4279 1370/5 0.0800 пашњак 4



Пожега КАТАРЦЕВИНА 4279 1370/5 0.0256 њива 5

Пожега КАТАРЦЕВИНА 4279 1370/5 0.0103
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0184 воћњак 2

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/6 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КАТАРЦЕВИНА 1645 1370/7 0.0828 пашњак 4

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1371/1 0.2575 њива 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1681 1371/3 0.0473 њива 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 1681 1371/3 0.0038
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1373 0.0035
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1373 0.0065
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1373 0.1651 њива 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1374 0.2463 њива 5

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1375 0.2035 воћњак 2

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0065
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0041
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3627 1376 0.0379 воћњак 2

Пожега КОД КУЦЕ 4277 1380 0.0450 пашњак 4

Пожега КОД КУЦЕ 4277 1380 0.0050
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3770 1389 0.0000
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3770 1389 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 3770 1389 0.0000 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 366 141/3 0.0042 воћњак 1

Пожега ПЛАЦ 366 141/4 0.0027 воћњак 1

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 897 142/2 0.0108
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 897 142/2 0.0479 њива 1

Пожега ВАРОШ 955 142/5 0.0020 њива 1

Пожега ВАРОШ 955 142/6 0.0002 њива 1

Пожега ВАРОШ 955 144/2 0.0126
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 955 144/2 0.0184 њива 1



Пожега ВАРОШ 955 144/4 0.0156 њива 1

Пожега БАРЕ 1636 1459/2 0.0986 њива 4

Пожега БАРЕ 4215 1459/4 0.0471 ливада 4

Пожега БАРЕ 4215 1459/5 0.2107 ливада 4

Пожега БАРЕ 4215 1460/1 0.0031
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 4215 1460/1 0.3136 ливада 2

Пожега БАРЕ 4215 1462/3 0.0032 ливада 2

Пожега БАРЕ 171 1463 0.0615 њива 2

Пожега БАРЕ 171 1463 0.0052
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 2058 1465/1 0.0914
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 2058 1465/1 0.8765 ливада 2

Пожега БАРЕ 2058 1465/3 0.0094 ливада 2

Пожега БАРЕ 2058 1465/4 0.0452 пашњак 2

Пожега ВАРОШ 56 147/1 0.0134 њива 4

Пожега ВАРОШ 56 147/1 0.0001
земљиште под 

делом зграде

Пожега ДВОРИСТЕ 994 147/2 0.0087
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ДВОРИСТЕ 994 147/2 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега ДВОРИСТЕ 994 147/2 0.0240 пашњак 1

Пожега БАРЕ 4269 1475/1 0.0000 њива 2

Пожега БАРЕ 4269 1475/1 0.0000
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега БАРЕ 4269 1475/1 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 4030 1475/2 0.1620 њива 2

Пожега ПАУЉЕ 3613 1478 0.2665 њива 2

Пожега БАРЕ 1740 1480/3 0.1110 њива 2

Пожега БАРЕ 1740 1480/4 0.0698 ливада 2

Пожега БАРЕ 1713 1480/5 0.0135 њива 2

Пожега БАРЕ 1740 1481/2 0.0111 њива 2

Пожега БАРЕ 1740 1481/3 0.0890 њива 2

Пожега КОД КУЦЕ 1740 1484/2 0.0361 њива 2

Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/3 0.0037 њива 2

Пожега КОД КУЦЕ 1647 1484/5 0.1485 њива 2

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1489/2 0.0110
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега КОД КУЦЕ 3576 1489/2 0.0178 воћњак 3

Пожега БАРЕ 3576 1490/13 0.0116 ливада 2

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/4 0.0204 пашњак 1

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/4 0.0064
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/5 0.0062
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 3576 1490/5 0.1140 пашњак 1

Пожега КОД КУЦЕ 4302 1490/7 0.0242 њива 2

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0020
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0007
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0015
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0015
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0094
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.3025 ливада 2

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 1.0051

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0015
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега БАРЕ 3812 1491/2 0.0052
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3576 1492/1 0.3998 ливада 2

Пожега БАРЕ 3576 1492/10 0.0254 ливада 2

Пожега БАРЕ 1877 1492/11 0.0398 ливада 2

Пожега БАРЕ 1877 1492/12 0.0130 ливада 2

Пожега БАРЕ 3576 1492/13 0.0386 ливада 2

Пожега БАРЕ 4294 1492/7 0.0434 ливада 2

Пожега КОД КУЦЕ 3812 1492/8 0.4610 ливада 2

Пожега БАРЕ 3576 1492/9 0.0602 ливада 2

Пожега БАРЕ 1642 1505 0.0080 ливада 2

Пожега КАДИЦЕВИНА 4234 1512 0.1747 ливада 2

Пожега БАРЕ 4234 1513 0.1636 ливада 2

Пожега МОСТОВИНА 1665 1516/3 0.1391 ливада 2

Пожега БАРЕ 3588 1518 0.1386 ливада 2

Пожега БАРЕ 1648 1522/4 0.0492 ливада 2

Пожега БАРЕ 250 1529/2 0.0278 ливада 2



Пожега
ВОЈВОДЕ 

МИШИЦА
2024 155 0.0055

земљиште под 

делом зграде

Пожега
ВОЈВОДЕ 

МИШИЦА
2024 155 0.0229 њива 2

Пожега КОД КАПИЈЕ 3559 1555/1 0.0591 њива 1

Пожега КОД КАПИЈЕ 3559 1555/3 0.0037 њива 1

Пожега КЊАЗА МИЛОША 3559 1557/1 0.0120
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КЊАЗА МИЛОША 3559 1557/1 0.2551 њива 2

Пожега КОД КАПИЈЕ 3559 1557/3 0.0171 њива 2

Пожега БАРЕ 3854 1568/13 0.0004 њива 1

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.2915 њива 1

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.0035
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 356 1568/15 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега БАРЕ 1530 1568/21 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 1530 1568/21 0.0048 њива 1

Пожега БАРЕ 1530 1568/21 0.0011
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 1796 1568/24 0.0696 њива 1

Пожега БАРЕ 356 1568/7 0.1400 пашњак 1



Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0000
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1776 1568/8 0.0000 њива 1

Пожега ОКУЦНИЦА 50 157/1 0.0271 воћњак 1

Пожега БАРЕ 3602 1570/2 0.1277 њива 1

Пожега БАРЕ 1796 1570/5 0.0343 њива 1

Пожега БАРЕ 3888 1572/3 0.0554 њива 1

Пожега БАРЕ 4240 1572/5 0.0498 њива 1

Пожега БАРЕ 1615 1572/6 0.0516 њива 1

Пожега СУВОТОЛЕ 6079 1573/3 0.0451 њива 1

Пожега СУВОТОЛЕ 4240 1573/4 0.0390 њива 1

Пожега СУВОТОЛЕ 1877 1573/5 0.0568 њива 1

Пожега БАРЕ 1887 1574/1 0.0006
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 1887 1574/1 0.0600 њива 1

Пожега БАРЕ 1887 1574/2 0.0525 њива 1



Пожега БАРЕ 1887 1574/3 0.0294 њива 1

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0099 њива 1

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0057
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 4239 1574/5 0.0040
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0093
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0064
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0075
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 4239 1574/6 0.0094 њива 1

Пожега БАРЕ 1791 1578/5 0.0952 њива 1

Пожега БАРЕ 1796 1579/3 0.0099 њива 1

Пожега СУВО ПОЉЕ 5952 1580/1 0.1358 њива 1

Пожега БАРЕ 1796 1580/3 0.0051 њива 1

Пожега СУВО ПОЉЕ 5952 1580/4 0.0402 њива 1

Пожега СУВО ПОЉЕ 4070 1580/6 0.0566 њива 1

Пожега СУВО ПОЉЕ 5953 1580/7 0.0318 њива 1



Пожега СУВО ПОЉЕ 5952 1580/8 0.3708 њива 1

Пожега БАРЕ 1796 1581/3 0.0186 њива 1

Пожега БАРЕ 1796 1584/3 0.0211 њива 1

Пожега БАРЕ 1796 1585/2 0.0030 њива 1

Пожега БАРЕ 2063 1585/5 0.0020 њива 1

Пожега БАРЕ 2065 1588/10 0.0526 њива 1

Пожега БАРЕ 4017 1598/2 0.0430 њива 1

Пожега ВАРОШ 1308 160/1 0.0288 њива 1

Пожега ВАРОШ 1308 160/4 0.0274 њива 1

Пожега БАРЕ 1637 1600/2 0.0002 ливада 2

Пожега БАРЕ 1906 1605/1 0.1367 њива 1

Пожега БАРЕ 1906 1606 0.0322 њива 1

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.0097
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.0007
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛУКА 1906 1607/1 0.1040 њива 1



Пожега БАРЕ 1938 1615 0.0008
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 1938 1615 0.0980 њива 1

Пожега ВАРОШ 46 162/1 0.0019
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 46 162/1 0.0385 воћњак 1

Пожега БАРЕ 1938 1626/3 0.0862 њива 2

Пожега ВАРОШ 1360 163/2 0.0495 воћњак 1

Пожега БАРЕ 1938 1667/1 0.0256 река

Пожега БАРЕ 1938 1667/1 0.0610 њива 3

Пожега БАРЕ 1938 1667/2 0.1237 њива 3

Пожега БАРЕ 1938 1667/2 0.0221 река

Пожега БАРЕ 1938 1667/3 0.1247 њива 3

Пожега БАРЕ 1938 1667/3 0.0528 река

Пожега ВИНОГРАДИНА 1938 1668/2 0.0030 њива 3

Пожега БАРЕ 1938 1669/1 0.1244

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега БАРЕ 1938 1669/1 0.2768 њива 3

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0087
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0119
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0600 њива 1

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0014
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0008
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0000
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0105
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.1086

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ВАРОШ 1450 167/1 0.0030
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1938 1670/3 0.0146 њива 3

Пожега БАРЕ 3558 1677 -0.0204 њива 2

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0071
земљиште под 

делом зграде

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0088
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0032
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0023
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0115
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0011
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3558 1677 0.0085
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1938 1687/1 0.1323

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега БАРЕ 1938 1687/1 0.0887 њива 3

Пожега БАРЕ 1938 1687/2 0.0655 ливада 3

Пожега БАРЕ 1938 1690/1 0.0784

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега БАРЕ 1938 1690/1 0.3433 њива 2

Пожега БАРЕ 1938 1690/2 0.0261 њива 2

Пожега БАРЕ 1938 1691 0.0738

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега БАРЕ 1938 1692/1 0.0843 њива 2

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.0014
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.1155
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.0169
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1886 1699 3.8327 њива 2

Пожега БАРЕ 1886 1699 0.0363
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 1886 1703/2 0.0022 ливада 1



Пожега БАРЕ 1666 1709 0.0105 ливада 1

Пожега БАРЕ 3609 1721 0.0353 ливада 2

Пожега БАРЕ 1886 1732/3 0.0036 њива 2

Пожега У РОГАЊУ 2056 1734/1 0.0900 њива 2

Пожега У РОГАЊУ 2056 1734/4 0.1105 њива 2

Пожега СУВО ПОЉЕ 4301 1772/1 0.0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега СУВО ПОЉЕ 4301 1772/1 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега СУВО ПОЉЕ 4301 1772/1 0.0021 њива 2

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0056
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0020
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БАРЕ 3623 1775/1 0.0121 њива 2

Пожега БАРЕ 3623 1775/4 0.0669 њива 2

Пожега ВАРОШ 1366 179/1 0.0070
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1366 179/1 0.0089
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ВАРОШ 1366 179/1 0.0213 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 1066 179/6 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 1066 179/6 0.0080
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1066 179/6 0.0169 воћњак 1

Пожега БАРЕ 1660 1810/2 0.0008

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега БАРЕ 1660 1810/2 0.0663 пашњак 2

Пожега БАРЕ 1637 1810/3 0.0170 пашњак 2

Пожега БАРЕ 1637 1810/3 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЗОЉЕВИНА 1638 1811 0.0773

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ЗОЉЕВИНА 1638 1811 0.1470 пашњак 2

Пожега ОКОЛАЦ 1560 1812/2 0.0546 пашњак 2

Пожега ОКОЛАЦ 1560 1812/2 0.0153

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ОКОЛАЦ 2048 1813/2 0.0439 пашњак 2

Пожега ОКОЛАЦ 2048 1813/2 0.0301

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ЗУКВАРА 1938 1839/4 0.0224 пашњак 2

Пожега ВАРОШ 1266 19 0.0050 воћњак 1



Пожега ВАРОШ 23 192/1 0.0092 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 23 192/1 0.0179
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 385 192/3 0.0074
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 385 192/3 0.0410 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 421 193/1 0.0028
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 421 193/1 0.0068
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 421 193/1 0.0316 воћњак 1

Пожега СУВО ПОЉЕ 5758 2148 0.0591 њива 2

Пожега СУВО ПОЉЕ 5758 2148 0.0240

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0031
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0469
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0165 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0031
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 239 215 0.0085
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 0.0061 река

Пожега ПРУДОВИ 5758 2162 0.0578 њива 2



Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0049
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0028
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0031 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0018
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0039
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 534 217/3 0.0022
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТОРИНЕ 5867 2303 0.0608 ливада 3

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1378 244 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПАРСИН 4617 2453 0.1055 њива 3



Пожега
СЕСТАРА 

ОСТОЈИЦ
3452 250/10 0.0224

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
СЕСТАРА 

ОСТОЈИЦ
3452 250/10 0.0118 њива 1

Пожега ПАРСИН 4617 2512 0.0166 њива 3

Пожега ПАРСИН 4617 2513 0.0020 њива 3

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2628 0.0691 њива 2

Пожега РАТОЈЕВИЦА 4816 2631 0.0155 њива 2

Пожега РАТОЈЕВИЦА 4816 2631 0.0029

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2634 0.0172 њива 1

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2634 0.0265

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2636 0.0683 њива 1

Пожега РАТОЈЕВИЦА 4816 2639 0.0005 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2640 0.0803 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2643 0.0988 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2645 0.0517 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4668 2647 0.1365 њива 2

Пожега ДУЛОВИНА 4816 2648 0.1419

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште



Пожега ДУЛОВИНА 4816 2648 0.0430 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2649 0.0359 њива 2

Пожега ДУГО ПОЉЕ 4816 2652 0.0437 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2656 0.0357 њива 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2656 0.0582

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4816 2684 0.0020

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4816 2684 0.0138 њива 1

Пожега АДА 4816 2686 0.0050 њива 2

Пожега АДА 4816 2686 0.0000

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ДУЛОВИНА 4816 2696 0.0240 њива 2

Пожега ДУЛОВИНА 4816 2696 0.0048

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4816 2702 0.2504 њива 2

Пожега АДА 4816 2704 0.0497 њива 2

Пожега ПРУДОВИ 4617 2866 0.0667 њива 1

Пожега ПРУДОВИ 1601 2904 0.0224 пашњак 1

Пожега ПРУДОВИ 1601 2906 0.0083 пашњак 1



Пожега ПРУДОВИ 1601 2907 0.0091 пашњак 1

Пожега ПРУДОВИ 1601 2908 0.0946 пашњак 1

Пожега ПРУДОВИ 1601 2909 0.0085 пашњак 1

Пожега ПРУДОВИ 1601 2910 0.0003 пашњак 1

Пожега МАРИСТЕ 1601 2962 1.8537 њива 1

Пожега ПРСТОВИНА 4669 2967 0.1692 њива 1

Пожега СТАНКОВИНА 1601 2999 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега СТАНКОВИНА 1601 2999 0.0157
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега СТАНКОВИНА 1601 2999 0.0796 њива 2

Пожега ВАРОШ 183 305 0.0234 воћњак 1

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0104
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0249
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.0228
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега САВИНАЦ 4879 3051 0.9500 пашњак 4



Пожега САВИНАЦ 1795 3052 0.0198 пашњак 3

Пожега САВИНАЦ 4651 3053 0.3611 воћњак 3

Пожега КРЦЕВИНА 4522 3077 0.0780 ливада 4

Пожега КРЦЕВИНА 4522 3077 0.0102
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КРЦЕВИНА 4522 3077 0.0148
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4523 3078 0.0221 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 218 308/1 0.0012
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 218 308/1 0.0022 воћњак 1

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.0171
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.0097
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.0056
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3080 0.5625 ливада 4

Пожега КРЦЕВИНЕ 4425 3082 0.0476 ливада 4

Пожега КРЦЕВИНА 4624 3083 0.1585 њива 4

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4905 3085 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4905 3085 0.0467 ливада 4



Пожега ОСЕЦКО БРДО 4905 3085 0.0006
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3087 0.0026
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОСЕЦКО БРДО 4425 3087 0.0760 ливада 4

Пожега МИЦОВИНА 4703 3205 0.3435 њива 1

Пожега МИЦОВИНА 4696 3206 0.0593 њива 1

Пожега ПРСТОВИНА 4669 3207 0.2240 њива 1

Пожега ПРОТОВИНА 4703 3208 0.0951 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4703 3215 0.0324 њива 1

Пожега СЛАТИНА 4703 3216 0.0120

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4703 3216 0.0547 њива 1

Пожега СЛАТИНА 4696 3219 0.0670 њива 1

Пожега СЛАТИНА 4703 3223 0.1036 њива 1

Пожега МАРИСТЕ 4617 3232 0.0896 њива 1

Пожега ВАРОШ 113 325 0.0348 воћњак 1

Пожега СЛАТИНА 4899 3267 0.0063
земљиште под 

делом зграде

Пожега СЛАТИНА 4899 3267 0.0787 пашњак 1



Пожега ВАРОШ 901 327/9 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАРОШ 901 327/9 0.0320 пашњак 1

Пожега ВАРОШ 901 327/9 0.0003
земљиште под 

делом зграде

Пожега СЛАТИНА 1601 3277 0.0233 њива 1

Пожега МОСТОВИНА 4524 3307 0.1990 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 1795 3310 0.7138 ливада 4

Пожега СЛАТИНА 4703 3585 0.0238 њива 1

Пожега СТАНОВИ 433 36/1 0.0282 њива 1

Пожега СТАНОВИ 433 36/1 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега СЛАТИНА 4703 3659 0.3336 њива 5

Пожега СКРАПЕЗ 4816 3667 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега СКРАПЕЗ 4816 3667 0.0037 њива 3

Пожега СЛАТИНА 4816 3684 0.0147

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4816 3684 0.0275 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4816 3688 0.0085

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4816 3688 0.0198 њива 2



Пожега СЛАТИНА 4617 3695 0.0171 њива 4

Пожега СЛАТИНА 4816 3697 0.0042

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4816 3697 0.0095 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4816 3698 0.0115 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4816 3698 0.0049

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега АДА 4617 3705 0.0404 њива 2

Пожега АДА 4816 3707 0.0059

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега АДА 4816 3707 0.0097 њива 2

Пожега АДА 4816 3708 0.0060

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега АДА 4816 3708 0.0131 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4891 3724 0.0345 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4891 3725 0.0736 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4816 3731 0.0457 њива 2

Пожега СЛАТИНА 4816 3738 0.0008 њива 2

Пожега АДА 4816 3744 0.0796

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега АДА 4816 3744 0.0261 њива 2



Пожега ДУЛОВИНА 4816 3745 0.0291

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ДУЛОВИНА 4816 3745 0.0826 њива 2

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3748 0.0103

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3748 0.1219 њива 2

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3750 0.0641 њива 1

Пожега ЉУБЕЦЕВО 4816 3750 0.0073

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега СЛАТИНА 4617 3824 0.0009 њива 3

Пожега СЛАТИНА 4617 3826 0.0014 њива 3

Пожега СТУКИНА ЊИВА 4617 3841 0.0212 ливада 2

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0141 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0011
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0047
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0108
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 130 396/1 0.0014
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 130 396/2 0.0134 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 131 398/2 0.0398 воћњак 1



Пожега ОКУЦНИЦА 131 398/3 0.0138 воћњак 1

Пожега ПАРСИН 4816 4036 0.0082 њива 2

Пожега ВАРОШ 1405 405/1 0.0178 њива 2

Пожега ВАРОШ 1405 405/1 0.0184
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1406 405/4 0.0230 њива 2

Пожега ВАРОШ 1406 405/4 0.0132
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1392 405/5 0.0242 њива 2

Пожега ВАРОШ 1392 405/5 0.0120
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега УСТАНИЦКА 1407 405/6 0.0182 њива 2

Пожега УСТАНИЦКА 1407 405/6 0.0180
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 91 41 0.0148 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/1 0.0206 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/1 0.0120
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/11 0.0025 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/12 0.0131 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/13 0.0843 њива 2



Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/14 0.0085
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 1411 414/14 0.0215 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1414 414/15 0.0058 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1220 414/17 0.0037 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1220 414/17 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/19 0.0038 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1402 414/2 0.0374 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1401 414/3 0.0113
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1401 414/3 0.0267 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1423 414/4 0.0111
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1423 414/4 0.0182 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1474 414/5 0.0003 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/6 0.0002 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/7 0.0024 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/8 0.0038 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 4 414/9 0.0027 њива 2



Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4176 0.0091 пашњак 4

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4177 0.0101 њива 4

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4179/2 0.0008 њива 4

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4180 0.0177 њива 4

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5749 4181 0.0135 њива 4

Пожега ВАРОШ 4 42/15 0.0009 њива 4

Пожега
УЛ.Х.БОНYУЛИЦ

А
998 42/19 0.0081

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
УЛ.Х.БОНYУЛИЦ

А
998 42/19 0.0172 воћњак 1

Пожега КУЦА 81 42/2 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КУЦА 81 42/2 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КУЦА 81 42/2 0.0190 воћњак 1

Пожега КУЦА 335 42/21 0.0021 воћњак 1

Пожега КУЦА 335 42/25 0.0008 воћњак 1

Пожега КУЦА 335 42/3 0.0014 воћњак 1

Пожега КУЦА 3479 42/35 0.0008 пашњак 3

Пожега КУЦА 3479 42/6 0.0080 пашњак 3



Пожега КУЦА 617 42/9 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0071 воћњак 1

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0036
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КУЦА 617 42/9 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега СЛАНА БАРА 5749 4256 0.0005 њива 4

Пожега СЛАНА БАРА 5749 4257 0.0007 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4264 0.0141
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4264 0.0001
земљиште под 

делом зграде

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4264 0.0451 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5478 4265 0.0401 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5478 4265 0.0080
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 1434 4267 0.0020 ливада 4

Пожега СЛАНА БАРА 5706 4272 0.0196 њива 4

Пожега СЛАНА БАРА 5706 4273 0.0111 њива 4

Пожега СЛАНА БАРА 5706 4275 0.0070 њива 4

Пожега ЛИСИЦИНЕ 1972 428/14 0.0084
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ЛИСИЦИНЕ 1972 428/14 0.0033 пашњак 4

Пожега ЛИСИЦИНЕ 1972 428/14 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛИСИСТЕ 734 428/15 0.0319 пашњак 4

Пожега ЛИСИСТЕ 734 428/15 0.0075
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПЛАЦ 502 428/18 0.0415 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 502 428/18 0.0070
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0088
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0097
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0295 пашњак 4

Пожега ЛИСИСТЕ 813 428/3 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛИСИСТЕ 687 428/36 0.0075
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 687 428/36 0.0002
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛИСИСТЕ 687 428/36 0.0482 пашњак 4

Пожега ИВАК 5706 4306 0.0192 њива 2

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4308 0.0524 пашњак 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4308 0.0272 пашњак 2



Пожега ЛИСИСТЕ 966 431/132 0.0014 пашњак 4

Пожега ЛИСИСТЕ 967 431/133 0.0048 пашњак 4

Пожега ЛИСИСТЕ 685 431/58 0.0085
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 685 431/58 0.0329 пашњак 4

Пожега
МИХАИЛА 

ПУПИНА
855 431/61 0.0083

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
МИХАИЛА 

ПУПИНА
855 431/61 0.0037

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
МИХАИЛА 

ПУПИНА
855 431/61 0.0226 пашњак 4

Пожега РАСАДНИК 792 431/64 0.0391 пашњак 4

Пожега РАСАДНИК 823 431/67 0.0065
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 823 431/67 0.0085
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 823 431/67 0.0286 пашњак 4

Пожега РАСАДНИК 791 431/75 0.0435 пашњак 4

Пожега ПЛАЦ 865 431/79 0.0097
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПЛАЦ 865 431/79 0.0358 пашњак 4

Пожега БАРЕ 5706 4318 0.0818 пашњак 4

Пожега ЛУГОВИ 5749 4323 0.0403 ливада 4



Пожега ОКУЦНИЦА 5749 4324 0.0904 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5258 4325 0.0470 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5558 4327 0.0370 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5558 4327 0.0092
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5559 4328 0.0450 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5557 4329 0.0462 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5471 4330 0.0456 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5597 4334 0.0460 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5573 4335 0.0070
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5573 4335 0.0247 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5573 4335 0.0130
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5580 4336 0.0471 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5575 4337 0.0068
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5575 4337 0.0362 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5556 4338 0.0462 ливада 4

Пожега ЛИСИСТЕ 884 434/16 0.0472 пашњак 4



Пожега ЛИСИСТЕ 1215 434/17 0.0717 пашњак 4

Пожега ЛИСИСТЕ 1215 434/17 0.0173
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5634 4340 0.0445 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5634 4340 0.0061
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5749 4341 0.0994 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5749 4342 0.0790 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5639 4343 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5639 4343 0.0446 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5686 4344 0.0454 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5687 4345 0.0448 ливада 4

Пожега
ДОСИТЕЈА 

ОБРАДОВИЦА
5633 4347 0.0408 ливада 4

Пожега
ДОСИТЕЈА 

ОБРАДОВИЦА
5633 4347 0.0072

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5681 4348 0.0293 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5681 4348 0.0140
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5749 4350 0.0050 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5361 4352 0.0273 ливада 4



Пожега ЛУГОВИ 5361 4352 0.0082
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
РАДОЈА 

МИЛОВИЦА
1217 4354 0.0559 ливада 4

Пожега
РАДОЈА 

МИЛОВИЦА
1217 4354 0.0027

земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0070
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0070
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛУГОВИ 5324 4356 0.0218 ливада 4

Пожега ЛУГОЊА 5312 4361 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОЊА 5312 4361 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛУГОЊА 5312 4361 0.0111 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5401 4365 0.0302 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5401 4365 0.0125
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5370 4368 0.0067
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5370 4368 0.0317 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5363 4369 0.0369 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5363 4369 0.0082
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ЛУГОВИ 5355 4373 0.0157
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5355 4373 0.0256 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5646 4378 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5646 4378 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5646 4378 0.0000 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5358 4380 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛУГОВИ 5358 4380 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5358 4380 0.0100 ливада 4

Пожега ЛУКОВИ 5397 4386 0.0140 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5404 4387 0.0081
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5404 4387 0.0332 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5438 4390 0.0023
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛУГОВИ 5438 4390 0.0118
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5438 4390 0.0194 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5397 4393 0.0062
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5397 4393 0.0220 ливада 4



Пожега ЛУГОВИ 5405 4394 0.0604 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5453 4395 0.0274 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5406 4398 0.0206 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5406 4398 0.0086
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5406 4398 0.0031
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5407 4399 0.0264 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5411 4403 0.0370 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5422 4405 0.0369 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5442 4407 0.0062 ливада 4

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0036
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0036
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0001
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛИСИСТЕ 1143 441/2 0.0077 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 214 441/3 0.0104 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 214 441/3 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1293 441/5 0.0002
земљиште под 

делом зграде



Пожега ОКУЦНИЦА 1293 441/5 0.0182 њива 4

Пожега ЛУГОВИ 5427 4412 0.0094
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5427 4412 0.0348 пашњак 4

Пожега ЛУГОВИ 5439 4413 0.0413 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5429 4414 0.0301 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5429 4414 0.0030
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5429 4414 0.0077
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5430 4415 0.0407 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5523 4416 0.0272 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5523 4416 0.0038
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5523 4416 0.0097
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5431 4417 0.0407 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5428 4419 0.0407 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5515 4424 0.0383 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5516 4425 0.0377 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5517 4426 0.0372 ливада 4



Пожега ЛУГОВИ 5518 4427 0.0372 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5519 4428 0.0372 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 1218 4430 0.0090
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 1218 4430 0.0281 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5749 4432 0.0251 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5360 4435 0.0102 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5647 4438 0.0411 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5647 4438 0.0087
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5648 4439 0.0293 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5648 4439 0.0165
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5648 4439 0.0039
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5692 4440 0.0176
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5692 4440 0.0280 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5692 4440 0.0041
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5648 4442 0.0136
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5648 4442 0.0354 ливада 4



Пожега ПЛАЦ 261 445 0.0100 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0079
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0344 воћњак 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5285 4462 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5360 4467 0.0436 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5314 4468 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5314 4468 0.0057
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5314 4468 0.0018 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5318 4469 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5318 4469 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5318 4469 0.0008 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0098
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0028
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0111
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5641 4470 0.0425 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5749 4471 0.0177 пашњак 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0073
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0252 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5289 4472 0.0021
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0083
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0031 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0089
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5299 4474 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0050
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0006
земљиште под 

делом зграде

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0102
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5301 4476 0.0236 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5308 4479 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5308 4479 0.0090
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5308 4479 0.0069 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0029
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5317 4482 0.0007 пашњак 4

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0082
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0050
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5503 4485 0.0296 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0110
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0008
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0354 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5340 4490 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5357 4498 0.0388 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0140
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0064
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 367 4501 0.0171 ливада 4

Пожега ЛУГОВИ 5364 4503 0.0001
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛУГОВИ 5364 4503 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛУГОВИ 5364 4503 0.0581 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5384 4506 0.0271 њива 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5578 4511 0.0078 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5565 4513 0.0424 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4517 0.3517 њива 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4517 0.0728 ливада 5

Пожега ТАШТИПОЉЕ 8 4519 0.4273 ливада 5

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4520 0.8151 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5500 4521 0.1806 ливада 5

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4522/2 0.0013 ливада 5

Пожега ЛУЦИЦА БАСТА 5500 4522/3 0.0001 ливада 5

Пожега ОКУЦНИЦА 15 4540 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ОКУЦНИЦА 15 4540 0.1053 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 15 4540 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 5659 4541 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5659 4541 0.0589 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5659 4542 0.0352 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5659 4543 0.0155 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5744 4544 0.0683 воћњак 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5617 4548 0.0205 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5617 4548 0.0124
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5457 4549 0.0315 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4551 0.0048

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4551 0.0593 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4553 0.0126
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4553 0.0749 пашњак 4

Пожега РАБОВИНА 5436 4556 0.0392 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5563 4559 0.0429 ливада 3



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5661 4561 0.0091 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1953 4564 0.2518 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1953 4564 0.1042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 1953 4564 0.0456
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.1087 пашњак 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5590 4567 0.0088
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5415 4573 0.0049 пашњак 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5414 4575 0.0508 пашњак 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.1355 пашњак 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0132

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5591 4576 0.0061
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.2392 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5654 4578 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5434 4584 0.0296 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5416 4585 0.0512 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 760 4587 0.0803 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5417 4588 0.0159 њива 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5417 4588 0.0152
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5417 4588 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5337 4593 0.0031
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5337 4593 0.0457 ливада 4

Пожега
ВОЈВОДЕ 

БОЈОВИЦА
5529 4595 0.0137

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
ВОЈВОДЕ 

БОЈОВИЦА
5529 4595 0.0665 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5338 4596 0.0094
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5338 4596 0.0768 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5374 4597 0.0037
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5374 4597 0.0463 ливада 4



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5336 4598 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5336 4598 0.0336 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5501 4603 0.0484 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5440 4607 0.0024 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5440 4607 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5440 4607 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5440 4608 0.0575 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5261 4610 0.0050
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5261 4610 0.1182 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5261 4610 0.0086
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5309 4614 0.0149 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5309 4614 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5309 4614 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 5675 4616 0.0645 ливада 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.1200 воћњак 3

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.0038
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 5403 4619 0.0023
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5403 4620 0.0232 пашњак 3

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4624 0.0032

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4624 0.0138 воћњак 3

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4624 0.0250

земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4625 0.0540 њива 4

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4626 0.0250

земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4626 0.0267 воћњак 3

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4626 0.0023

земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627 0.0003 њива 4

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4627 0.0028 воћњак 3

Пожега
ДЕСИМИРА 

СМИЉАНИЦА
5677 4628 0.0292 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5534 4629 0.0281 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5531 4630 0.0268 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5521 4631 0.0361 њива 4



Пожега КОД КУЦЕ 5533 4632 0.0284 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5532 4633 0.0294 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5542 4635 0.0295 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5539 4637 0.0308 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5543 4638 0.0302 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5749 4639 0.2233 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4640 0.0049
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4640 0.0229 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4640 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 5263 4641 0.0020 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4642 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4642 0.0359 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4642 0.0005
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0544 њива 4



Пожега КОД КУЦЕ 5306 4643 0.0056
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4644 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4644 0.0444 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4644 0.0052
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4645 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4645 0.0081 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4645 0.0026
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0060
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0265 њива 4

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0044
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0022
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0478
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега РАТАРСКА 5446 4646 0.0079
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5446 4649 0.0004 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5321 4650 0.0056 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5395 4651 0.0012 њива 4



Пожега КОД КУЦЕ 5447 4652 0.0030 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5447 4652 0.0003
земљиште под 

делом зграде

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0051
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0730 воћњак 3

Пожега БРАЦЕ МИЦИЦА 5474 4658 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4661 0.0075
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4661 0.1557 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4661 0.0013
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4662 0.0017 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5474 4665 0.0212 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5668 4666 0.0735 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5433 4667 0.0046 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5603 4668 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5603 4668 0.0022
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5603 4668 0.0162 воћњак 3



Пожега КОД КУЦЕ 5606 4671 0.0111 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5606 4672 0.0042 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5668 4673 0.0825 пашњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5668 4673 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4677 0.0158
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4677 0.0359 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5483 4679 0.0075 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 5377 4683 0.0510 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0069
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0093
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5378 4684 0.0130 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5389 4690 0.0573 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5389 4690 0.0091
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУГОВИ 5420 4694 0.0035 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4699 0.0702 ливада 4



Пожега КОД КУЦЕ 5462 4701 0.0417 ливада 3

Пожега КОД КУЦЕ 2069 4703 0.0193 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5380 4704 0.0163 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5380 4704 0.0035
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5264 4706 0.0442 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5690 4707 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5690 4707 0.0375 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5602 4708 0.0283 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5602 4708 0.0094
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5602 4708 0.0049
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4710 0.0064
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4710 0.0247 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5612 4713 0.0108
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5612 4713 0.0619 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5614 4714 0.1056 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 5643 4715 0.0062
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега КОД КУЦЕ 5643 4715 0.0313 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0000
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0000 њива 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5383 4723 0.0000
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5670 4738 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 5670 4738 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 5670 4738 0.1100 воћњак 3

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 1330 474/1 0.1268 њива 4

Пожега КОД ЦРКВЕ 890 474/10 0.0207 пашњак 1

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/12 0.1137 воћњак 1

Пожега КОД ЦРКВЕ 484 474/24 0.0268 пашњак 1

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/27 0.0048 њива 4

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 890 474/28 0.0048 њива 4

Пожега ЦРКВИНО БРДО 988 474/30 0.0078 њива 4

Пожега КОД КУЦЕ 5613 4749 0.0036
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега КОД КУЦЕ 5613 4749 0.0040
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5613 4749 0.0876 њива 3

Пожега КОД КУЦЕ 5328 4751 0.0103
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 5328 4751 0.1387 њива 3

Пожега КОД КУЦЕ 5326 4754 0.0144 њива 3

Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/1 0.0190 њива 1

Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/4 0.0130 њива 1

Пожега ЦРКВЕНА БАРА 1195 476/5 0.0189 њива 1

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5329 4761 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5329 4761 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5329 4761 0.0028 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5673 4762 0.0043
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5673 4762 0.0493 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5672 4766 0.0567 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5664 4769 0.0136 њива 3

Пожега КОД КУЦЕ 248 477/1 0.0217 ливада 4



Пожега КОД КУЦЕ 248 477/2 0.0152 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 248 477/3 0.0350 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 248 477/4 0.0011 ливада 4

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5674 4775 0.0682 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4776 0.0852 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5706 4777 0.0918 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5393 4779 0.0117 њива 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5393 4779 0.0007
земљиште под 

делом зграде

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0057
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0079
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5372 4782 0.0343 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0384 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0030
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5402 4783 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат



Пожега ТАШТИПОЉЕ 5385 4784 0.0262 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5385 4784 0.0020
земљиште под 

делом зграде

Пожега КОД ПРУГЕ 5671 4791 0.1388 ливада 3

Пожега КОД ПРУГЕ 5671 4793 0.0176 ливада 3

Пожега ТАШТИПОЉЕ 5667 4794 0.0127 ливада 3

Пожега КОД ГРОБЉА 269 480 0.3152 ливада 4

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.1498 њива 3

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0030
земљиште под 

делом зграде

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0061
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 242 481/1 0.0101
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 482/1 0.0119 ливада 4

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 482/1 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 482/1 0.0061
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 875 483/1 0.1993 ливада 4

Пожега ЦРКВЕНО БРДО 445 483/4 0.0204 њива 3



Пожега ТАТОЈЕВИЦА 5748 4849 0.0070 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0061
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0495 њива 4

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0073
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1099 489/4 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ИВАК 5749 4897 0.0107 ливада 3

Пожега ОКУЦНИЦА 1372 490/16 0.0183 њива 4

Пожега РАСАДНИК 872 494/1 0.0025
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 872 494/1 0.0073
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 872 494/1 0.0606 воћњак 1

Пожега РАСАДНИК 958 494/7 0.0332 воћњак 1

Пожега РАСАДНИК 846 498/16 0.0146 пашњак 1

Пожега РАСАДНИК 846 498/16 0.0059
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 847 498/17 0.0141 пашњак 1

Пожега РАСАДНИК 847 498/17 0.0057
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 848 498/18 0.0143 пашњак 1



Пожега РАСАДНИК 848 498/18 0.0057
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 849 498/20 0.0061
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАСАДНИК 849 498/20 0.0142 пашњак 1

Пожега РАСАДНИК 850 498/21 0.0143 пашњак 1

Пожега РАСАДНИК 850 498/21 0.0059
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/22 0.0143 пашњак 1

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/22 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/23 0.0058
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 991 498/23 0.0145 пашњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0070 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0014
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 205 500 0.0098
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 327 501/1 0.0492 њива 2

Пожега ПЛАЦ 658 501/13 0.0053
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПЛАЦ 658 501/13 0.0203 њива 2



Пожега ЛИСИСТЕ 657 501/14 0.0023
земљиште под 

делом зграде

Пожега ЛИСИСТЕ 657 501/14 0.0076
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛИСИСТЕ 657 501/14 0.0261 њива 2

Пожега ЛИСИСТЕ 205 501/16 0.0421 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 227 502/1 0.0124 пашњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 227 502/1 0.0074

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0136 ливада 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0040
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0001
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАШАРИШТЕ 917 509/29 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 921 509/30 0.0004
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАШАРИШТЕ 921 509/30 0.0264 ливада 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 921 509/30 0.0006
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАШАРИШТЕ 922 509/31 0.0209 ливада 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 922 509/31 0.0097
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 923 509/32 0.0250 ливада 1



Пожега ВАШАРИШТЕ 923 509/32 0.0094
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/58 0.0123
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/58 0.0124
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/58 0.0739 ливада 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 509/59 0.0727 ливада 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 510/8 0.0632
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 875 510/8 0.1231 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/1 0.2412 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1363 518/47 0.0015
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАШАРИШТЕ 1363 518/47 0.1224 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/76 0.0114 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/77 0.0117 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/78 0.0005 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 518/79 0.0006 њива 1

Пожега КОД КУЦЕ 872 519/19 0.3264 њива 1

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0315
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.3421
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0628
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0075
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0088
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.0036
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ДО КУЦЕ 319 519/2 1.6115 њива 1

Пожега РАДОВИНА 319 519/2 0.1316
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КОД КУЦЕ 26 519/23 0.0547 њива 1

Пожега КОД КУЦЕ 26 519/25 0.0448 њива 1

Пожега КОД КУЦЕ 872 519/41 0.1709 њива 1

Пожега КОД КУЦЕ 872 519/42 0.0868 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 523/1 0.0911 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 524/1 0.1760 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 524/3 0.1011 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 872 525 0.1929 њива 1

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5260 0.0001 ливада 2



Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5260 0.0000

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5263 0.0030 њива 4

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5263 0.0001

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5264 0.0013

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 4962 5264 0.0087 њива 4

Пожега ДВОРИСТЕ 4 530/2 0.0234 воћњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/1 0.0294 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/10 0.0010 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1474 531/3 0.0208 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1474 531/3 0.0129
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1448 531/4 0.0126
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1448 531/4 0.0224 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/5 0.0010
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАШАРИШТЕ 1372 531/5 0.0039 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1423 531/6 0.0001
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВАШАРИШТЕ 1423 531/6 0.0074 пашњак 1



Пожега ВАШАРИШТЕ 1370 531/7 0.0040 пашњак 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 1370 531/8 0.0112 пашњак 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 1370 531/9 0.0015 пашњак 1

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 5626 5316 0.0124 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 1049 532/11 0.0517 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 1072 532/14 0.0098
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1072 532/14 0.0417 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 1056 532/5 0.0480 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 1056 532/5 0.0127
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1057 532/6 0.0094
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1057 532/6 0.0542 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 1061 532/9 0.0118
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1061 532/9 0.0092
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1061 532/9 0.0394 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 975 533/2 0.0460 њива 2

Пожега ВАШАРИШТЕ 975 533/2 0.0126
земљиште под 

зградом-објектом



Пожега ВАШАРИШТЕ 1097 533/3 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1097 533/3 0.0071
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАШАРИШТЕ 1097 533/3 0.0444 њива 2

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 980 534/8 0.0116
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 980 534/8 0.0438 њива 2

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 963 535/6 0.0108
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 963 535/6 0.0107
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ЛУКЕ СТАНИЦА 963 535/6 0.0310 ливада 2

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/11 0.0005
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/11 0.0069
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/11 0.0650 њива 2

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0080
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0043
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0019
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0010
земљиште под 

делом зграде

Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0082 њива 2



Пожега ОКОЛАЦ 877 538/16 0.0490
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ВАШАРИШТЕ 877 538/7 0.0525 пашњак 1

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/10 0.0012 њива 1

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/2 0.0053 њива 1

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/5 0.0061 њива 1

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/6 0.0281 њива 1

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/7 0.0013 њива 1

Пожега У СКРАПЕЗУ 267 539/8 0.0413 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 6076 540/2 0.0234 њива 1

Пожега ВАШАРИШТЕ 6076 540/7 0.0183 њива 1

Пожега РАДОВИНА 280 543/1 0.0603 њива 1

Пожега РАДОВИНА 280 543/2 0.0055
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАДОВИНА 280 543/2 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега РАДОВИНА 280 543/2 0.0024
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега РАДОВИНА 280 543/2 0.0343 њива 2

Пожега РАДОВИНА 280 543/3 0.0045 њива 1



Пожега РАДОВИНА 280 543/4 0.1343 њива 1

Пожега ОКУЦНИЦА 145 544 0.0056
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 145 544 0.0268 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 145 544 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега КИТОК 5626 5450 0.0099 њива 2

Пожега ОКУЦНИЦА 1374 546 0.0225 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 1374 546 0.0084
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 5246 5472 0.0093 ливада 3

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 3428 5595 0.1313 ливада 2

Пожега ТАТОЈЕВИЦА 3428 5596 0.0218 ливада 2

Пожега ВАРОШ 399 56/2 0.0127
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 399 56/2 0.0326 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 399 56/2 0.0118
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега
ДРАГАНА 

КУВЕЉИЦА
3472 56/6 0.0002

земљиште под 

делом зграде

Пожега
ДРАГАНА 

КУВЕЉИЦА
3472 56/6 0.0428 њива 1

Пожега ВАРОШ 441 56/9 0.0232 њива 1



Пожега ВАРОШ 441 56/9 0.0078
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0114
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0048
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0018
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0277 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 1074 59/5 0.0065
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0019
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0032
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0046
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 1283 61/1 0.0073 воћњак 1

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0013
земљиште под 

делом зграде

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0539 њива 1

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0590
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 1997 63/1 0.0348
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 196 76/1 0.0157 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 196 76/2 0.0050 воћњак 1



Пожега ВАРОШ 37 85 0.0361 воћњак 1

Пожега ЗУКВАРА 2063 859 0.1346

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Пожега ЗУКВАРА 2063 859 0.0469 њива 2

Пожега ПРУДОВИ 2063 860 0.0796

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пожега СПАСОЈЕВИНА 4017 865/1 0.0395 њива 2

Пожега ЗУКВАРА 2063 866/1 0.7654 њива 2

Пожега ЗУКВАРА 2063 867/10 0.1249 њива 2

Пожега ЗУКВАРА 1870 893 0.1234

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пожега ОКУЦНИЦА 949 93/1 0.0394 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 881 93/2 0.0226 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 881 93/2 0.0108
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ВАРОШ 225 93/4 0.0000 воћњак 1

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/5 0.0057 ливада 5

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/6 0.0037 ливада 5

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/7 0.0060 ливада 5

Пожега ЗУКВАРА 1877 933/8 0.0038 ливада 5



Пожега КОД КУЦЕ 1877 935/2 0.0006 воћњак 3

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.1352 воћњак 4

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0344
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0039
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0024
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД КУЦЕ 1906 937/1 0.0356
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/1 0.0142 воћњак 1

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/1 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/1 0.0095
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ОКУЦНИЦА 248 97/2 0.0012 воћњак 1

Пожега ВАРОШ 248 98 0.0020 воћњак 1

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0072
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0144 воћњак 1

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0012
земљиште под 

делом зграде

Пожега КОД ГРОБЉА 725 99/2 0.0501
земљиште уз 

зграду - објекат

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 539 99/3 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат



Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 539 99/3 0.0067
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 539 99/3 0.0155 воћњак 1

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/5 0.0050 воћњак 1

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/6 0.0025 воћњак 1

Пожега ПОД ГРОБЉЕМ 820 99/7 0.0010 воћњак 1

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4287 991/3 0.0059
земљиште под 

зградом-објектом

Пожега МАРТИЦЕВИНА 4287 991/3 0.0682 њива 3

Укупно 55.3565

Пријановићи
ТОВИЛОВИЦА 

БРДО
186 1082 0.0282

земљиште под 

зградом-објектом

Пријановићи
ТОВИЛОВИЦА 

БРДО
186 1082 0.1112 пашњак 5

Пријановићи ГОЛОУША 408 1255/2 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Пријановићи ГОЛОУША 408 1255/2 0.0081
земљиште под 

зградом-објектом

Пријановићи ГОЛОУША 408 1255/2 0.0149 пашњак 5

Пријановићи ГОЛОУША 390 1267/3 0.0521 пашњак 5

Пријановићи ПОЉЕ 186 1649/2 0.3620

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 390 1667/3 0.0202 њива 1

Пожега



Пријановићи КАТИЦЕВИНА 109 1806/1 0.0459 њива 2

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1808 0.0090 њива 3

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1809/1 0.0377

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1809/2 0.0357 њива 3

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1810/1 0.1593

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1810/2 0.0817

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1811/1 0.0368

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1811/2 0.0090

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 105 1900 0.0080

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.0372 поток

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.0943

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.1257 поток

Пријановићи ПОЉЕ 493 1912/1 0.3191

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1923/1 0.1187

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1924/2 0.4621

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 354 1924/3 0.2062

остало природно 

неплодно 

земљиште



Пријановићи ПОЉЕ 109 1929/3 0.1160

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи ГОЛОУША 111 1936/1 0.1121

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи ГОЛОУША 111 1936/2 0.5931

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/2 0.0396

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/3 0.0036

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/4 0.0110

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/7 0.0140

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/8 0.0262

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1937/9 0.0045

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 494 1939/1 4.0460 река

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 494 1939/1 0.4119 њива 4

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1939/3 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КАТИЦЕВИНА 111 1939/4 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Пријановићи КЛИК 214 31/5 1.4543 воћњак 5

Пријановићи КЛИК 214 32 0.4315 воћњак 4

Укупно 9.7169Пријановићи



Прилипац ЉУТА СТРАНА 1 113 0.2850 пашњак 6

Прилипац РАВНА СТРАНА 1 122 0.0320 њива 7

Прилипац БРЕГ 1 299/1 0.0615 ливада 4

Прилипац БРЕГ 1 299/4 0.0625 њива 5

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0655 пашњак 4

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0144 шума 4

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0164

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Прилипац БРЕГ 1 299/5 0.0116
земљиште под 

зградом-објектом

Прилипац ЦАИР 2 489/10 0.0635 њива 3

Прилипац ЦАИР 2 489/13 0.0437 пашњак 4

Прилипац КОД ШКОЛЕ 2 611 0.1570 пашњак 3

Прилипац ДВОРИСТЕ 2 612 0.0370
земљиште под 

зградом-објектом

Прилипац ДВОРИСТЕ 2 612 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Прилипац ДВОРИСТЕ 2 612 0.0821 њива 4

Прилипац ВРТ 2 619 0.1771 њива 4

Прилипац ЦАИР 177 627/2 0.0070 њива 5



Укупно 1.1663

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
91 1040/2 0.0176

земљиште под 

зградом-објектом

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
91 1047/4 0.0071

земљиште под 

зградом-објектом

Радовци ПРУДОВИ 262 159/3 0.0012 њива 1

Радовци РАВНИ ГАЈ 262 160/2 0.0055 њива 1

Радовци ПРУДОВИ 262 161/2 0.0379 њива 1

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
90 478/1 0.0518 пашњак 5

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
90 478/3 0.0100 пашњак 5

Радовци
РАДОВАЦКО 

БРДО
352 884/3 0.0268

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 0.1579

Расна БАРЕ 513 1171 0.1449 њива 3

Расна ЛЕКОВИНА 98 130/2 0.0719 ливада 5

Расна ШЕВАРИЦЕ 98 1421 0.2084 пашњак 6

Расна ЛЕКОВИНА 477 144/3 0.1231 ливада 4

Расна ЦИРЈАНИЦИ 494 1573 0.0647 пашњак 4

Расна КОРАЦКО БРДО 99 1685/1 0.1176 њива 4

Расна КОРАЦКО БРДО 99 1685/3 0.0310 њива 4

Прилипац

Радовци



Расна ЛУКЕ 98 1729/3 0.0040 пашњак 4

Расна КОНАЦИНА 98 185/2 0.0265 воћњак 3

Расна ДРАГАНОВАЦ 417 415/1 0.0963 њива 2

Расна ДРАГАНОВАЦ 417 440/2 0.0101 њива 2

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 521/2 0.0073 воћњак 3

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 524/3 0.0060 њива 4

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 524/4 0.0069 њива 4

Расна
ДРАШКИЦА 

БРДО
98 525/3 0.0155 воћњак 3

Расна БАТЕВАЦ 2012 539/2 0.0854 ливада 4

Расна БАТЕВАЦ 2012 539/3 0.0078 ливада 4

Расна БИТЕВАЦ 98 702/2 0.0710 ливада 4

Расна БИТЕВАЦ 98 840/2 0.0520 њива 5

Расна БИТЕВАЦ 98 848 0.0145 пашњак 5

Расна ЛЕКОВИНА 251 861/1 0.1583 воћњак 3

Расна ЛЕКОВИНА 251 863/2 0.0985 ливада 5

Расна ЦИРЈАНИЦИ 98 995 0.2088 пашњак 5



Укупно 1.6305

Речице БАРИЦЕ 294 741/2 0.0742 ливада 5

Речице БАРИЦЕ 93 742/2 0.0121

остало природно 

неплодно 

земљиште

Речице БАРИЦЕ 93 873/3 0.0526 ливада 6

Речице БАРИЦЕ 93 875 0.1951 пашњак 6

Речице БАРИЦЕ 93 875 0.0085
земљиште под 

зградом-објектом

Речице БАРИЦЕ 165 898 0.1280 пашњак 7

Укупно 0.4705

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 203 1029 0.1009 пашњак 6

Роге ЈАТАРЕ 203 1032 0.0160 пашњак 6

Роге ЈАТАРЕ 2 1170 0.0545 њива 5

Роге ЈАТАРЕ 2 1171 0.1507 ливада 5

Роге ЦЕСТА 595 1208/2 0.0707 њива 6

Роге ЈОЦОВО БРДО 1 121/2 0.2819 пашњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1342/2 0.0352 пашњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1344/3 0.0432 пашњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1344/4 0.0197 пашњак 6

Расна

Речице



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1348/2 0.0019 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/2 0.0558 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/3 0.0203 пашњак 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/4 0.0715 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/5 0.0003 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1350/6 0.0078 пашњак 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1352/2 0.0630 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1353/1 0.0000 њива 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1353/1 0.0022
земљиште под 

зградом-објектом

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1354/2 0.0082 њива 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1356/3 0.0636 пашњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1356/4 0.0403 пашњак 6

Роге ТРСКА 829 1358/2 0.0665 воћњак 5

Роге ТРСКА 829 1397/2 0.0005 њива 6

Роге ТРСКА 829 1397/2 0.0003 њива 7

Роге ТРСКА 829 1397/3 0.0212 њива 6



Роге ТРСКА 829 1397/3 0.0097 њива 7

Роге ТРСКА 829 1401/3 0.0294 ливада 6

Роге ТРСКА 829 1402/2 0.0234 њива 6

Роге ТРСКА 829 1403/1 0.0856 њива 6

Роге ТРСКА 829 1405/1 0.0626 њива 6

Роге ТРСКА 829 1406/1 0.1324 њива 6

Роге ТРСКА 829 1406/2 0.0043 њива 6

Роге ТРСКА 829 1406/3 0.0019 њива 6

Роге ТРСКА 829 1408/2 0.0329 воћњак 6

Роге ТРСКА 829 1426/2 0.0187 ливада 7

Роге ТРСКА 829 1429/1 0.0977 њива 7

Роге ТРСКА 829 1430/1 0.1599 њива 7

Роге ТРСКА 829 1431/2 0.0081 њива 7

Роге ТРСКА 829 1431/3 0.0025 њива 7

Роге ТРСКА 829 1437/1 0.1154 њива 7

Роге ТРСКА 829 1439/2 0.0083 њива 7



Роге ТРСКА 829 1470/2 0.0351 воћњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1574/2 0.0787 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1597/2 0.0065 воћњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1598 0.0120

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1600/2 0.0329 воћњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1602/1 0.0263 воћњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1602/2 0.0007 воћњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1603/1 0.0485 њива 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1603/2 0.0015 њива 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1604/1 0.0224 њива 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1604/2 0.0076 њива 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1606/1 0.0301 њива 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1613/3 0.0687 њива 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1625/3 0.1047 њива 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1626/2 0.1242 њива 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1628/2 0.0270 њива 6



Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1640/2 0.0040 ливада 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1645/2 0.0016 воћњак 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1711/1 0.0239 ливада 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1711/3 0.0469 ливада 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1712 0.0441 ливада 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1715/2 0.0004 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1716/1 0.2283 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1716/2 0.0012 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1718/2 0.0010 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 1719/2 0.2148 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 1720/2 0.0625 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 1723/1 0.0166 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 1723/1 0.0020
земљиште под 

зградом-објектом

Роге ЈАТАРЕ 829 1723/2 0.0104 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 1725/1 0.0763 њива 6

Роге ЈАТАРЕ 829 1726/2 0.0002 воћњак 6



Роге ЈАТАРЕ 1 1749 0.0725

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге ЦЕСТА 1 1916 0.0720 воћњак 5

Роге ЦЕСТА 510 1921/2 0.0022 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2039/5 0.0443 воћњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/1 0.3979 њива 6

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 0.0028 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/2 0.0091 њива 6

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/4 0.0347 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/5 0.0400 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/6 0.0030 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/7 0.0310 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2041/8 0.0321 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2043/2 0.0867 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2045 0.0612 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2046 0.1048 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2047 0.0865 пашњак 5



Роге ЈАТАРЕ 829 2048 0.0567 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2049 0.0513 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2053/4 0.0325

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге ЈАТАРЕ 829 2053/4 0.0035
земљиште под 

зградом-објектом

Роге ЈАТАРЕ 829 2053/5 0.0079

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге ЈАТАРЕ 829 2054/2 0.1703 воћњак 6

Роге ЈАТАРЕ 829 2055 0.0413

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге ЈАТАРЕ 829 2056/1 0.0815 пашњак 5

Роге ЈАТАРЕ 829 2057/1 0.3339 њива 7

Роге ЈАТАРЕ 829 2058/2 0.0862 воћњак 6

Роге ЈАТАРЕ 829 2063/4 0.0808 њива 7

Роге ЈАТАРЕ 829 2063/8 0.0973 њива 7

Роге ЈАТАРЕ 829 2063/9 0.0162 њива 7

Роге ЈАТАРЕ 829 2065/7 0.0691 њива 7

Роге ТРСКА 829 2066/6 0.1006 ливада 7

Роге ТРСКА 829 2067/2 0.3560 воћњак 6



Роге КОТОРАЦА 160 2231 0.0147 њива 7

Роге КОТОРАЦА 160 2232 0.0019 њива 7

Роге КОТОРАЦА 829 2240/5 0.0069 њива 6

Роге КОТОРАЦА 829 2256 0.4010 њива 5

Роге КОТОРАЦА 829 2258/2 0.0792 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2259 0.1319 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0043
земљиште под 

зградом-објектом

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0028
земљиште под 

зградом-објектом

Роге КОТОРАЦА 829 2260 0.0387 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2262 0.0110

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2266/1 0.0210

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2266/2 0.0040

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2267 0.0090

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2276 0.7565 ливада 4

Роге КОТОРАЦА 829 2277/1 0.0172 воћњак 5



Роге КОТОРАЦА 829 2277/1 0.0407
земљиште уз 

зграду - објекат

Роге КОТОРАЦА 829 2277/1 0.0093
земљиште под 

зградом-објектом

Роге КОТОРАЦА 829 2278/2 0.1052 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2278/2 0.0028
земљиште под 

зградом-објектом

Роге КОТОРАЦА 829 2279 0.4795 ливада 4

Роге КОТОРАЦА 829 2280 0.1116 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2281/2 0.1794 воћњак 6

Роге КОТОРАЦА 829 2299 0.1576

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2300 0.1310

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2300 0.0667 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2301 0.0524 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2302 0.0721

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2302 0.0289 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2308/2 0.0959

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2309/3 0.0936

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге КОТОРАЦА 829 2324/2 0.0091 воћњак 4



Роге КОТОРАЦА 829 2326 0.0146 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2327 0.0377 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2330 0.0225 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2332 0.0215 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2334 0.1867 пашњак 4

Роге КОТОРАЦА 829 2335/3 0.1500 пашњак 4

Роге КОТОРАЦА 829 2337 0.0467 њива 4

Роге КОТОРАЦА 829 2339 0.2388 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2340 0.2951 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2341 0.3674 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2342 0.1384 воћњак 5

Роге КОТОРАЦА 829 2344/2 0.2259 ливада 5

Роге КОТОРАЦА 829 2345/2 0.0943 пашњак 4

Роге КОТОРАЦА 829 2351/2 0.0424 воћњак 5

Роге САМАР 829 2366/3 0.1263 њива 5

Роге САМАР 829 2368/1 0.0611 воћњак 5



Роге САМАР 829 2368/2 0.0599 воћњак 5

Роге САМАР 829 2369/2 0.0030 воћњак 5

Роге САМАР 829 2369/2 0.0023
земљиште под 

делом зграде

Роге САМАР 829 2370 0.0404 воћњак 5

Роге САМАР 829 2372/1 0.0607 њива 5

Роге САМАР 829 2372/2 0.0240 воћњак 5

Роге САМАР 829 2374 0.1189 воћњак 5

Роге САМАР 829 2375/1 0.0897 ливада 5

Роге САМАР 829 2375/2 0.0525 ливада 5

Роге САМАР 829 2375/3 0.0050
земљиште под 

зградом-објектом

Роге САМАР 829 2375/3 0.0539 ливада 5

Роге САМАР 829 2375/3 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Роге САМАР 829 2375/4 0.0553 ливада 5

Роге САМАР 829 2375/4 0.0035
земљиште под 

зградом-објектом

Роге САМАР 829 2376/1 0.1481 воћњак 5

Роге САМАР 829 2376/2 0.1188 воћњак 5



Роге САМАР 829 2376/3 0.2314 воћњак 5

Роге САМАР 829 2377 0.0832 пашњак 6

Роге САМАР 829 2379 0.1443 ливада 5

Роге САМАР 829 2380 0.1413 њива 5

Роге САМАР 829 2381 0.1353 ливада 5

Роге САМАР 829 2387/2 0.0938 ливада 5

Роге САМАР 829 2389/1 0.0351 ливада 4

Роге САМАР 829 2394 0.1407 њива 5

Роге САМАР 829 2395/2 0.0987 пашњак 5

Роге САМАР 709 2413 0.3481 ливада 5

Роге САМАР 709 2413 0.1061 њива 5

Роге САМАР 829 2427/6 0.0005 ливада 5

Роге САМАР 829 2433/1 0.0835 ливада 5

Роге САМАР 829 2433/1 0.1300 ливада 5

Роге САМАР 829 2433/4 0.0039 ливада 5

Роге САМАР 829 2434/2 0.2678 ливада 5



Роге САМАР 829 2436/4 0.0433 воћњак 5

Роге САМАР 829 2436/5 0.0934 воћњак 5

Роге САМАР 829 2436/6 0.1111 ливада 5

Роге САМАР 2 2442 0.1798 њива 5

Роге САМАР 203 2460/3 0.0945 ливада 5

Роге ЦЕСТА 261 2852 0.1380 воћњак 6

Роге САМАР 829 2991/1 0.0000 ливада 6

Роге САМАР 829 2991/1 0.0024
земљиште под 

зградом-објектом

Роге САМАР 829 2991/3 0.0133 њива 6

Роге САМАР 829 2991/7 0.1264

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге САМАР 829 2992/1 0.1171 њива 6

Роге САМАР 829 2992/3 0.0149 њива 6

Роге САМАР 829 2993/1 0.3102 воћњак 6

Роге САМАР 829 2993/2 0.1519 њива 6

Роге САМАР 829 2993/3 0.0864 воћњак 6

Роге САМАР 829 2994/1 0.9404 пашњак 6



Роге САМАР 829 2997/2 0.1334 њива 7

Роге САМАР 829 3001 0.0435 пашњак 6

Роге САМАР 829 3003 0.3135 њива 7

Роге САМАР 829 3014/2 0.0136 пашњак 6

Роге САМАР 829 3017/2 0.0106 пашњак 6

Роге САМАР 829 3109 0.2486 ливада 7

Роге САМАР 829 3110 0.3780 ливада 7

Роге ЛИПАЊ 829 3124/3 0.0099 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 829 3128/2 0.1597 њива 8

Роге ЛИПАЊ 502 3166/1 0.0117 ливада 8

Роге ЛИПАЊ 502 3166/2 0.0785 ливада 8

Роге ЛИПАЊ 502 3166/3 0.0227 ливада 8

Роге ЛИПАЊ 160 3168/1 0.0133 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 160 3168/2 0.0007 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 160 3221 0.1129 пашњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3241/1 0.0145 пашњак 6



Роге ЛИПАЊ 160 3241/4 0.0070 њива 7

Роге ЛИПАЊ 160 3241/6 0.0183 пашњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3241/7 0.0058 њива 7

Роге ЛИПАЊ 160 3242/2 0.0222 пашњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3260/1 0.0901 воћњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3260/2 0.0258 њива 7

Роге ЛИПАЊ 160 3261/1 0.0656 воћњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3261/2 0.0042 пашњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0191 воћњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0005
земљиште под 

зградом-објектом

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0056
земљиште уз 

зграду - објекат

Роге ЛИПАЊ 160 3262/1 0.0004
земљиште под 

зградом-објектом

Роге ЛИПАЊ 160 3262/2 0.0054 пашњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0004
земљиште под 

зградом-објектом

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0056
земљиште уз 

зграду - објекат

Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0002
земљиште под 

зградом-објектом



Роге ЛИПАЊ 160 3263/1 0.0510 воћњак 6

Роге ЛИПАЊ 160 3263/2 0.0142 њива 7

Роге ЛИПАЊ 160 3267 0.0289

остало природно 

неплодно 

земљиште

Роге ЛИПАЊ 829 3270/1 0.3197 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 829 3280/2 0.0937 њива 8

Роге ЛИПАЊ 829 3282/2 0.1172 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 502 3295/1 0.0967 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 261 3347 0.2380 пашњак 7

Роге ЛИПАЊ 203 3387 0.3667 ливада 8

Роге ЛИПАЊ 203 3388/1 0.1682 њива 8

Роге ЛИПАЊ 502 3406 0.0267 њива 7

Роге ЛИПАЊ 502 3407 0.1970 ливада 7

Роге ЛИПАЊ 502 3408 0.0400 пашњак 6

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 780/2 0.1339 њива 7

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 829 782/2 0.0163 воћњак 5

Роге ПАНАÐУРИШТЕ 1 789 0.0035

остало природно 

неплодно 

земљиште



Укупно 20.3771

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 543 1066 0.0121 њива 3

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 543 1066 0.0004

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Рупељево БЛАГАЈА 252 1158/2 0.1706 пашњак 5

Рупељево БЛАГАЈА 252 1331 0.0248 пашњак 5

Рупељево БЛАГАЈА 252 1357 0.4893 пашњак 5

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 370 1363/2 0.7439 пашњак 5

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 370 1363/7 0.0490 пашњак 5

Рупељево ШЕВАРИЦЕ 370 1364/6 0.0656 пашњак 5

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1388/1 0.1000 пашњак 6

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1388/1 0.3002

остало природно 

неплодно 

земљиште

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1396/1 0.6510 ливада 7

Рупељево ТРЊАЦИ 171 1396/2 0.1935

остало природно 

неплодно 

земљиште

Рупељево ВРСТИНЕ 252 1657 0.1133 пашњак 5

Рупељево ВРСТИНЕ 252 1657 0.1100 шума 6

Рупељево ВРСТИНЕ 370 1828/3 0.0264 њива 6

Роге



Рупељево ВРСТИНЕ 370 1828/5 0.1453 пашњак 6

Рупељево ВРСТИНЕ 252 1834 0.0310 пашњак 5

Рупељево ВРСТИНЕ 178 1844/3 0.1780 пашњак 6

Рупељево БЛАГАЈА 178 1846/1 1.4500 пашњак 6

Рупељево БЛАГАЈА 178 1846/3 0.0243 њива 7

Рупељево БЛАГАЈА 178 2053/3 0.4161 пашњак 6

Рупељево ЈЕЗЕРИНЕ 252 273 0.4824 пашњак 5

Рупељево ТРЊАЦИ 252 773 1.1577 пашњак 6

Рупељево ТРЊАЦИ 370 777/1 0.0700 пашњак 6

Укупно 7.0049

Сврачково БЛАГАЈА 436 1063 0.4073 пашњак 6

Сврачково БЛАГАЈА 436 1065 0.2297 воћњак 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 391 1074/1 41.1092

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/10 4.0944

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/11 1.8183

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/12 0.0930

остало природно 

неплодно 

земљиште

Рупељево



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/13 4.6713

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/2 4.4166

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/3 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/4 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/5 0.0062

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/6 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/7 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/8 0.2707

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1074/9 0.0560

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 1076 2.0000 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1079 0.2635 шума 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1079 0.1000 њива 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1080/1 0.1425 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1080/2 0.0373 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1081/1 0.1343 пашњак 8

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 1081/2 0.0455 пашњак 8



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1082/1 0.1605 пашњак 8

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 1082/2 0.0632 пашњак 8

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1083 0.4375 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1086 0.3595 пашњак 8

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1087/1 1.5437 шума 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1087/1 0.1000 њива 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1088 0.2462 ливада 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1089 0.0600 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1090 0.0960 њива 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1091 0.2890 њива 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1092 0.0750

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1095/2 0.0672 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1098/3 0.0132 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1099/2 0.0837 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1104 0.1402 воћњак 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1105 0.1043 воћњак 6



Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1106/1 0.2246 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1106/2 0.2463 воћњак 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1106/2 0.0024
земљиште под 

зградом-објектом

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 436 1109 0.1644 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1115 0.1215

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1117/1 0.1060 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1120/1 0.6777 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1334 0.0205

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1335 0.2657 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1336 0.0968 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1337 0.0585 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1338 0.1518 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1339/1 0.3827 пашњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1339/2 0.0008 пашњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1340/1 0.0768

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1340/2 0.0280

остало природно 

неплодно 

земљиште



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1344 0.2117 пашњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1346 0.1922 пашњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1358 0.0200

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1358 0.2117 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1359 0.5912 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1360 0.2037 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1363/2 0.1503 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1363/3 0.0694 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1364/1 0.0350 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1364/2 0.0240 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1365/1 0.0678 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1365/2 0.0107 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1366 0.1408 њива 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1367 0.1598 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1371/1 0.3594 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1371/2 0.2715 воћњак 6



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1373 0.0508 ливада 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1377 0.2673 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1380 0.9910 ливада 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1381 0.0618 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1382 0.0638 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1383 0.0918 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1384 0.1496 ливада 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1386 0.0555 ливада 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1387/3 0.0121 ливада 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1388/3 0.0781 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/1 0.0321 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0321 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0049
земљиште под 

зградом-објектом

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0040
земљиште под 

зградом-објектом

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1389/2 0.0027
земљиште под 

зградом-објектом



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1391/1 0.5155 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/1 0.1456 ливада 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1392/3 0.2114 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1395/1 0.2274 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1395/2 0.0679 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1398 0.0719 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1402/2 0.0582 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1405/2 0.3105

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1417/2 0.0208 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1418 0.0299 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1419/1 0.1226 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1419/2 0.0037 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1420/1 0.0968 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1420/2 0.0175 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1421 0.0860 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1422/1 0.1370 њива 7



Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1422/2 0.0583 њива 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0034
земљиште под 

зградом-објектом

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0581 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1423 0.0042
земљиште под 

зградом-објектом

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1424 0.1868 воћњак 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1425/1 0.2399 њива 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1425/2 0.0025 њива 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1428/4 0.0198 њива 6

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1541 0.2400 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 436 1543 0.1000 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1662/2 0.0100 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1662/3 0.0038 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1663/2 0.7446 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1664/2 0.2050 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1669/2 0.0100 пашњак 7



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1687/2 0.0100 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 108 1733 0.0648 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1863/2 0.2002 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1863/3 0.0100 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1865/2 0.0454 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1866/2 0.0305 њива 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1905/2 0.3980 ливада 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1905/3 0.0087 ливада 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1916/2 0.0100 њива 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/1 0.6679

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/1 0.2100 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/4 0.0082

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1925/5 0.0074

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1928 0.5440 њива 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1931/2 0.0999

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1931/3 0.7043

остало природно 

неплодно 

земљиште



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1931/6 0.0100

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1934/7 0.0162

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1937/2 0.2305 њива 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1939/3 0.0752 воћњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1939/4 0.0272 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1939/5 0.0021 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1941 0.0832 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1942 0.2402

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1943/1 0.1341

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1945 0.0881 њива 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1945 0.0400

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1946 0.1802

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1947/1 0.0252

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1947/2 0.0088

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1947/3 0.0060

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1948/2 0.0126

остало природно 

неплодно 

земљиште



Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1948/3 0.0028 њива 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1948/4 0.0387 њива 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1949/2 0.0724 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1949/3 0.0038 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1950/1 0.0774 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1956/1 0.1350 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1958/1 0.1171 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1958/2 0.0050 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1959/1 0.2458 пашњак 7

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1959/2 0.2260 њива 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1960/2 0.2379

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1960/3 0.0532 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1961/1 0.1201 пашњак 6

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1961/2 0.3603

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДОЊЕ СЕЛО 436 1962/1 0.0439

остало природно 

неплодно 

земљиште

Сврачково ДРВЦАНЕ 167 2091 0.3222 пашњак 7



Сврачково ДРВЦАНЕ 167 2092 0.3762 пашњак 7

Сврачково ДРВЦАНЕ 167 2093 0.7503 пашњак 7

Сврачково ЖИРАВЕ 108 353 0.0544 пашњак 7

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 167 642 1.1735 пашњак 8

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 107 695 0.4924 ливада 6

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 107 695 0.0310
земљиште под 

зградом-објектом

Сврачково ГОРЊЕ СЕЛО 107 695 0.0800
земљиште уз 

зграду - објекат

Сврачково БЛАГАЈА 108 891 0.0599 пашњак 6

Укупно 84.4036

Средња Добриња МЕЖДАК 133 1303/1 0.3650 њива 3

Средња Добриња МЕЖДАК 133 1303/3 0.0432 њива 3

Средња Добриња МЕЖДАК 91 1310/2 0.0338 ливада 4

Средња Добриња МЕЖДАК 354 1315/2 0.0183
земљиште под 

зградом-објектом

Средња Добриња МЕЖДАК 354 1315/2 0.0500
земљиште уз 

зграду - објекат

Средња Добриња МЕЖДАК 354 1315/2 0.1192 пашњак 5

Средња Добриња МЕЖДАК 354 1315/6 0.0205 пашњак 5

Сврачково



Средња Добриња ПРЛОВИ 91 279 1.6500 пашњак 7

Средња Добриња ПРЛОВИ 358 281/4 0.1601 пашњак 7

Средња Добриња ПРЛОВИ 358 281/5 0.2741 пашњак 7

Средња Добриња ПРЛОВИ 358 281/6 0.1200 пашњак 7

Средња Добриња ПРЛОВИ 358 555 0.1585 пашњак 7

Средња Добриња ПРЛОВИ 358 556 0.3005 пашњак 7

Средња Добриња ПРЛОВИ 358 579 0.0780 пашњак 7

Средња Добриња ЛУКЕ 354 884 0.0017

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Средња Добриња ЛУКЕ 354 884 0.0212 њива 3

Средња Добриња ЛУКЕ 354 904 0.3645 њива 4

Укупно 3.7786

Табановићи ДУГОВО ПОЉЕ 39 107/2 0.1124

остало природно 

неплодно 

земљиште

Табановићи ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 82 160/8 0.1187 ливада 6

Табановићи ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 82 162/2 0.4480 ливада 5

Табановићи ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ 82 162/5 0.1060 пашњак 6

Табановићи
ПАВЛОВИЦА 

БРДО
82 526/3 0.0272 њива 7

Укупно 0.8123

Средња Добриња

Табановићи



Тврдићи ТВРДИЦИ 54 688 0.1078 пашњак 6

Тврдићи ТВРДИЦИ 130 721/3 0.1422 воћњак 4

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 833/2 0.5138 пашњак 6

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 833/2 0.0125
земљиште под 

зградом-објектом

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/10 0.0096 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/11 0.0005 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/12 0.0015 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/13 0.0170 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/15 0.0038 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/2 0.0891 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/7 0.0107 њива 6

Тврдићи ЉУТИЦЕ 388 903/8 0.0195 њива 6

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 906/1 0.1808

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тврдићи ТВРДИЦИ 54 906/1 0.0282
земљиште под 

зградом-објектом

Тврдићи ТВРДИЦИ 504 906/2 0.0351

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 1.1721Тврдићи



Тометино Поље ВЕЛИКО БРДО 67 1418 1.0382 пашњак 8

Тометино Поље РАЗБОЈИСТЕ 67 1832 0.0600 пашњак 8

Тометино Поље КРИВА КОСА 67 200 2.6557 пашњак 8

Тометино Поље ВЕЛИКО БРДО 277 2077 3.2908 пашњак 8

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 371 22/2 0.0945

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 22/5 1.1970 пашњак 8

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 248 7.3502 пашњак 8

Тометино Поље ПОЉА 67 252/1 290.9122 пашњак 8

Тометино Поље ПОЉА 67 253 17.5871 пашњак 8

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/1 159.2202 пашњак 8

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/2 5.3360 пашњак 8

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/3 4.7750 пашњак 8

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 256/6 3.5309 пашњак 8

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 293/2 0.9397 пашњак 8

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 307 3.9818 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 315 14.7478 пашњак 8



Тометино Поље КРЊЕВ СТО 67 32 0.9916 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 371/1 22.4944 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 371/2 0.7464 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/1 0.1030

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/1 0.8575 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/2 0.1594 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 374/2 0.0070

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ТАВАНАЦ 67 383/1 129.6959 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 388 0.3785

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 388 22.5001 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/1 0.5982

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/1 7.7286 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/102 1.2113 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 389/103 0.0602 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/1 1.0694

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/1 82.9709 пашњак 8



Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/2 1.0227 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/3 0.1854 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/4 1.3987 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/5 1.9341 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/5 0.1615

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/6 0.5393 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/7 0.0692

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 398/7 0.1666 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/1 41.5317 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/2 0.6309 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/2 0.0641

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/3 0.6979

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/3 1.2795 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/4 0.9001

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 67 400/4 6.7796 пашњак 8

Тометино Поље У БРДУ 67 466 2.6646 пашњак 8



Тометино Поље ЗАБАЦАЦ 67 47/1 3.1697 пашњак 8

Тометино Поље НОЖИЦА 67 482 0.0400 пашњак 8

Тометино Поље МАЉЕН 67 499 3.5244 пашњак 8

Тометино Поље МАЉЕН 67 516 2.9702 пашњак 8

Тометино Поље МАЛИ МАЉЕН 67 530 14.7803 пашњак 8

Тометино Поље ЈОВАНОВИЦА 277 613/2 15.1700 пашњак 7

Тометино Поље ЈОВАНОВИЦА 277 613/2 7.9765 пашњак 8

Тометино Поље РАЗБОЈИСТЕ 67 652/2 7.7369 пашњак 8

Тометино Поље САЛОВ ПОТОК 67 73 0.4057 пашњак 8

Тометино Поље МАЉЕН 67 779/1 0.0920 пашњак 8

Тометино Поље БРДО 67 780 0.0700 пашњак 8

Тометино Поље
САЛОВИЦА 

БРДО
67 785/2 1.3592 пашњак 8

Тометино Поље МАЉЕН 67 81 0.1119 пашњак 7

Тометино Поље МАЉЕН 67 82 0.2178 пашњак 8

Тометино Поље ДИВНИЦА ПОЉЕ 277 932 2.4364 ливада 8

Тометино Поље КРИВА КОСА 67 95 0.7863 пашњак 8



Тометино Поље ВЕЛИКО БРДО 67 959 47.2158 пашњак 7

Тометино Поље МАЉЕН 67 97 17.2457 пашњак 8

Тометино Поље
САЛОВИЦА 

БРДО
67 998 15.2388 пашњак 8

Укупно 988.8630

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 56 1004/3 0.0425

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АДОВИНА 106 207 7.5449 пашњак 8

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 106 342 0.5230 пашњак 6

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 106 343 0.1298 воћњак 5

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 345 0.0700

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 347 0.1480 њива 4

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 202 348 0.0880 њива 4

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 349 0.2721

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 203 351/1 0.1654 река

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 203 351/1 3.0840

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 106 561/1 0.6374 пашњак 7

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 605/1 0.0556

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тометино Поље



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 606 0.1321

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 607/1 0.0181

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 607/2 0.0555

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 608 0.0065

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 609 0.0658

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 610 0.1213

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 613 0.1289

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 614 0.0263

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 618 0.0689

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 619 0.0320

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 620 0.0519

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 621/2 0.1138

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 622 0.0803

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 623 0.0320

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 626 0.0561

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 627 0.3183

остало природно 

неплодно 

земљиште



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 632 0.3477

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 633 0.2312

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 634 0.2638

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 637/2 0.0300

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 639 0.0397 њива 4

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 639 0.1000

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 75 640 0.0176 пашњак 4

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 75 640 0.1733

остало вештачки 

створено 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 642 0.2045

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 644 0.1102

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 647 0.1102

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 653 0.0104

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 656 0.0692

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 657 0.1343

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 658 0.1563

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 660 0.3703

остало природно 

неплодно 

земљиште



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 661 0.3005

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 664 0.2835

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 665 0.2216

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 666 0.2216

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 667 0.1452

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 670 0.1183

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 671 0.4272

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 672 0.2765

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 674 0.2396

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 675 0.2031

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 676 0.4050

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 677 1.0870

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 678 0.2286

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 680 0.1804

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 682 0.1444

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 683 0.0953

остало природно 

неплодно 

земљиште



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 688 0.0865

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 689 0.1945

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 690 0.0843

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 691 0.0763

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 692 0.1384

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 693 0.3960

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 694 0.3778

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 695/2 0.4773

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 696 0.3737

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 698 0.3473

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 204 700 0.3499

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 701 0.1543

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 702 0.1743

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 703 0.4546

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 706 0.3144

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 707 1.0548

остало природно 

неплодно 

земљиште



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 709 0.0165

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 712 0.1508

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 714/1 0.2896

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 714/2 0.2946

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 716 0.1368

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 717 0.2469

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 718 0.1350

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 719 0.2807

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 720 0.0408

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 721 0.1981

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 726 0.1483

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 727 0.2860

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 729 0.3609

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 741 0.1549

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 749 0.1995

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 750 0.1200

остало природно 

неплодно 

земљиште



Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 753/2 0.0562

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 757/4 0.0250

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 759/2 0.2653

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 760 0.1030

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 761 0.1138

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 763 0.2956

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 74 764 0.5645

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 765 0.0761

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 767 0.3754

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 768 0.4353

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 212 769 0.1412

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 770 0.2001

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 771 0.1669

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 105 779/2 0.0185

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково АГИНЕ ЛИВАДЕ 53 826 0.1938 пашњак 7

Тучково ЉУБЕЦЕВО 161 965/1 0.0831 воћњак 4



Тучково ЉУБЕЦЕВО 161 965/7 0.2346 пашњак 6

Тучково ЉУБЕЦЕВО 161 966/7 0.1456

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 32.6228

Узићи ПОЉЕ 103 1068/1 0.0042 њива 3

Узићи ПОЉЕ 103 1086/2 0.1385 њива 4

Узићи ПОЉЕ 103 1086/3 0.1404 ливада 4

Узићи БРДО 103 1110/2 0.0151 њива 4

Узићи БРДО 102 179 0.0728 пашњак 6

Узићи ШЕВАРИЦЕ 175 71 0.1407 воћњак 3

Узићи ЛУКЕ 702 880/2 0.0533 пашњак 4

Узићи ЛУКЕ 702 880/7 0.0283 пашњак 4

Узићи ПОЉЕ 103 940 0.0181 ливада 3

Укупно 0.6114

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1000/2 0.0708

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1000/3 0.0090

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1007 0.2764

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1010/1 0.2481

остало природно 

неплодно 

земљиште

Тучково

Узићи



Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1016/2 0.2712

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 1016/3 0.1945 њива 3

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
96 1068 0.3121

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
198 1283/4 0.0189 њива 3

Честобродица РАДУЦКО БРДО 95 1508 0.3137 пашњак 7

Честобродица РАДУЦКО БРДО 95 1509 0.0258 пашњак 7

Честобродица ПОГОРЕЛИЦА 137 1668 0.2112 пашњак 7

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 979/2 0.1419

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 982/1 0.1002

остало природно 

неплодно 

земљиште

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 982/2 0.0213 пашњак 6

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 983/2 0.2386 пашњак 6

Честобродица
МАНДИНА 

СТЕНА
434 999/2 0.0843

остало природно 

неплодно 

земљиште

Укупно 2.5380

########

Честобродица

Укупно ЈЛС



Разлог изузимања Напомена

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на коришћење 

без накнаде



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПОТОК

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПОТОК



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КЛИЗИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КЛИЗИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕПОНИЈА СМЕЋА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине



Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

НАСИП

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШЉУНКОВИТА СУВА РЕЧНА 

КОРИТА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште



Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Није државна својина Промена облика својине



Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ 

ПОВРШИНЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЈАРУГА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПОТОК

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПОТОК

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ПОТОК

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Ни правно ни фактички није пољопривредно земљиште
Није пољопривредно 

земљиште

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГРОБЉЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Није државна својина Промена облика својине

Није државна својина Промена облика својине

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

МАЈДАН КАМЕНА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ГОЛЕТ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

Није пољопривредно 

земљиште_

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

РЕКА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАНАЛ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И 

ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 

СТВОРЕНО НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ И 

ДРУГИ ОБЈЕКАТ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ 

ЗГРАДЕ

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

КАМЕЊАР

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА

Правно и фактичко стање се разликују- на терену није 

пољопривредно земљиште-прилог Записник комисије за 

израду програма или Републичког пољпривредног 

инспектора

ШУМА



ОПШТИНА ПОЖЕГА 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М  

 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени 

чласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), и 

члана 38. и 105. Статута општине Пожега (“Сл. лист општине Пожеге”, број 

2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а на основу претходне сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије број 320-11-

03101/2018-14 од дана 26.04.2018.године, Скупштина општине Пожега, на 

седници одржаној дана _____________2018.године, донела је 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖЕГА, јун 2018.године 



 

 

У В О Д 

 

Анализа постојећег стања земљишта и предлог за уређење пољопривредног 

земљишта претходе самој изради Програма радова на заштити и уређењу пољопривредног 

земљишта и плану коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије. 

ОПШТИ ДЕО 

 

 Општина Пожега се налази у западном делу Србије у Златиборском округу, спада у 

ред средње развијених општина. Пожега је значајна саобраћајна раскрсница друмског и 

железничког саобраћаја. 

 Општина Пожега обухвата површину од 426,5 км2. На територији општине Пожега 

се налазе 42 насеља и 55 катастарских општина, са приближно 30.000 становника. 

 

Територија општине Пожега спада у брдско планинско подручје а само седиште се 

налази на 315м надморске висине, док се целокупна територија општине налази између 

300м и 1103м надморске висине. Климу општине Пожега карактеришу два основна 

варијатета умерено-континаталне климе: континентално-планинска и умерено-

континентална у долинском делу. У хидролошком погледу општина Пожега заузима веома 

важно место у Србији. Сви речни токови на овој територији припадају сливу Западне 

Мораве, а то су: Голијска Моравица, Ђетиња, Скрапеж и нешто мање реке као што су 

Велики Рзав, Лужница, Каменица и Добрињска река. Највећи део територије по питању 

земљишта чини алувијум, псеудоглеј и смониоца, док је смеђе рудо земљиште на кречњаку 

заступљено у планинском делу општине.   

Од укупне површине општине Пожега 62% је пољопривредно земљиште, 31% су 

шуме а 7% остало земљиште. У општини Пожега највећи проценат начина коришћења 

обрадивог земњишта је у ливадама и пашњацима око 53%, оранице и баште се користе у 

проценту од 31%, а под воћнацима је 15% обрадивих површина. 

 У табелама 1, 2 и 3 дат је детаљан преглед пољопривредног земљишта по 

катастарским општинама, преглед по облицима својине и преглед пољопривредног 

земљишта по класама. 

 

 На објављену Одлуку о расписивању јавног огласа о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини за 2017.годину није било заинтересованих 

лица а самим тим ни пријава. 

 

 Такође, за остваривање права пречег закупа и за бесплатно коришћење 

пољопривредног земљишта по Програму за 2017.годину није било поднетих пријава. 

  
 

 

 

 

 



СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени чласник РС”, 

бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и члана 20. Закона о изменама и 

допунама закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 41/09), у 

којима стоји да се пољопривредно земљиште у државној својини користи према Годишњем 

програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, неопходно је да 

јединица локалне самоуправе донесе овај програм. 

 Наведени програм садржи податке који се односе на пољопривредно земљиште у 

својини Републике Србије, и то на укупну површину и површину по катастарским 

општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији јединице 

локалне самоуправ, корисницима пољопривредног земљишта у државној својини, 

површини пољопривредног земљишта у дршавној својини која није дата на коришћење, 

врста и обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси као и 

динамика извођења радова и улагања средстава. Овај Програм је услов за добијање 

финансијских средстава од стране ресорног Министарства, а која су намењена за заштиту, 

уређење и коришћење пољопривредног земљишта, као и ревитализацију руралне 

инфраструктуре. 

 На овај начин јединица локалне самоуправе добија знатно више надлежности у 

области заштите, урежења и коришћења пољопривредног земљишта, а средства остварена 

од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у висини од 60% приход 

су буџета Републике Србије, а у висини од 40% приход су буџета јединице локалне 

самоуправе и користе се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне 

самоуправе. 

 Да би се приступило спровођењу поступка јавног надметања за давање 

пољопривредног земљишта у закуп, потребно је на првој седници Скупштине донети 

Одлуку о усвајању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за територију општине Пожега за 2018.годину, као и Одлуку о 

одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини. 

 На предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за територију општине Пожега за 2018.годину који је утврдила Комисија 

за израду програма, сагласност је дало Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште број 320-11-03101/2018-14 од дана 

26.04.2018.године. 
 Након усвајања Програма расписаће се оглас за давање у закуп пољопривредног 

земљишта. 

 

Предлагач-Општинско веће 

Председник општинског већа 

Председник општине 

др Милан Божић 
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